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1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 -

~ensagens

do Senhor Presidente da República

ciona, no Município do Cruzeiro do

SuC Estado do Acre,

e dá outras providências;

-N' 364/89 (n' 197/91, naquela Casa), que autoriza
o Poder Executivo a criar a escola Agro técnica de Peçanha
Estado de Minas Gerais;·

'

- N• 205/89 (n' 3.940/89, naquela Casa), que assegura
Submetendo à deliberação do Senado a escolha de · ao marido o direito à percepção de pensão por morte da
nome indicado para função cujo provimento depende de mulher funcionária nos casos que menciona; ----- sua prévia aquiescência:
·
·
- N• 60/82 (n' 8.592/86, naquela Casa), que acrescenta
- N• 297/91 (n' 694/91, na origem), submetendo à artigo ao Decreto·Lei n' 1.923, de 20 de janeiro de 1982,
deliberação do Senado o nome do Sr. Igor Torres·Carrilho
que modifica a legislação que dispõe sobre o Fundo de
Ministro de Primeira Oasse, da Carreira cte Díp10lnatã:
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS;
para exercer a função de embaixador do Brasil junto à
- N• 216/89 (n• 5.404/90, naquela Casa), que dispõe
Republica da África do SuL
.
sobre a transformação da Escola Técnica Federal de Per- N• 298/91 (n' 705/91, na origem), de agradecimento nambuco em Centro Federal de Educação Tecnológica.

de comunicação.

_

_

~

·- ·

~

1.2.2- ·Oficios do Sr. l'·Secretárlo da Câmara dos
Deputados
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos-dos
seguintes projetes:
-Projeto de Lei da Câmara n' 109/91 (n' 1.448/91,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Repú·
blica, que dispõe sobre a Instituição do Programa Nacional
de Financiamento da Cultura e dá outras providências.
- Projeto de Lei da Câmara n' 110/91 (n• 5.640/90,
na Casa de origem), de iniciativa do Superior Tribunal
de Justiça, que dispõe sobre gratificações e represelltaçóe-s
na Justiça Eleitoral.
Comunicando o arquivamento_ dos_seguintes Projetas
de Lei do Senado:
-N• 280/89 (n' 190/91, naquela Casa), que autoriza

1.2.3- Comunicação
-Do Senador Telmo Vieira, que se ausentara dos
trabalhos parlamentares nos dias 30-11, 1~' e 2-12-91, em
viagem ao Peru.

1.2.4 - Leitura de Projeto
~
~
-Projeto de Lei do Senado n' 389/91, de autoria
do Senador João Rocha, que regulamenta o inciso XXV ·
do art. 7' da Constituição Federal.
1.2.4- Telex do Sr. Ministro do Trabalho e da Previ·
dência Social
-Marcando a data de 11 de dezembro· para seu comparecimento ao Plenário do Senado a fim de prestar esclarecimentos solicitados pelo requerimento do Senador Almir
Gabriel.
1.2.5- Comunicação

a Universidade Federal de Rondônia estender suas unidades de ensino superior aos Municípios de maior densidade

......... Do Senador Marco Maciel, refererite a seu retorno
como titular à Comissão de Assuntos Económicos, findando a cessão feita ao Senador Amazonino Mendes.

populacional;
- N• 224/82 (n' 8.423/86, naquela Casa), que autoriza
o Poder Executivo a instalar os cursos superiores- que rnen-

do jornalista Dário Macedo.

1.2.5 - Discursos do EXpediente
SENADOR MAURO BENEVIDES- Falecimento
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EXPEDIENTE
C8IITIIO ORÁFIOO DO SBNADO PBDBRAL

PASSOS PORTO
Diretor-Ger.al do Seaado Federal

DIÁIIlO DO OONORESSO NACIONAL
Iaprei&O sob rapouabilidade da Meu do Seudo Federal

AOACJEL DA SILVA MAIA
Diretor Ezecutivo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA

ASSINATIJRAS

Diretor Achaillill:rativo

WIZ CARLOS DE BASTOS
Diretor Iadustrial
PLORIAN AUGUSTO OOUTINHO MADRUGA
Diretor Adjaato

Semestral ··-···-············-··---·------·-·-·----- Cr$ 3.S19,65

SENADOR HUMBERTQ LUCE!'IA '- Homena,
gem à memória do jurista Sobral Pinto.
SENADOR MAURiCIO CORRE A- Apelo â Presidência do Senado no sentido do acolhimento de reiviridicação dos servidores da Casa, referente ao pagamento da
URP. Homenagem de pesar pelo falecimento do jurista
Sobral Pinto.
1.2.6 - Requerimentos
- N' 859/91, de autoria do Senador Nelson Carneiro
e outros Srs. S~nadorcs , solicitando que sejam prestadas
as devidas homenagens de pesar pelo falecimento do Doutor Heráclito Fontoura Sobral Pínto, de acordo com as
tradições da Casa. Aprovado, após usarem da palavra os
Srs. Nelson Carneiro, Marco Maciel e Jos_aphat Marinho.
-No:> 860/91, de autoria do Senador_Maudcio Corrêa
e outros Srs. Senadores, solicitando_ a insc;rção .em ata de
voto de pesar pelo falecimento do Doutor Heráclito FonR
toura Sobral PLnto.e_rgjudicado.
· 1.2.7- Leitura de Projeto
-Pro feto de-Lei do Senado n•, 390/91, de autoria
do Senador Humberto Lucena, que dispõe sobre as multas
previstas pelos arts. 7(> e 89, da Lei n~ 4. 737, de 15 de
julho de 1965, que instituí o Código Eleitoral.
1.2.8- Discursos do Expediente (continuação)
SENAD_OR JUT AHY MAGALHÃES -Solicitando
esclaredmentos por parte dO Govenio--Federal a_ feSpeito
de denúncias_ do Governador da Bahia, veic_t;~.Iadas na. Imprensa, ~obre desvio de cestas básicas e .a. n~o_c4egada
aos Estados dos recursos prometidos pelo Governo Collor.
APlicação de dispositivO regimental no -caso de requeriR
mento de informações que especifica, não respOifdidõ-efu
prazo determinado. Considerações sobre_ a pesquisa nacional de amostragem por domicilio desenvolvida pelo IBGE.

1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara n• 94, de 1991 (n• 1.446/91,
na Casa de origem) de inicíatiVa do Presidente da República, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes
públicos-nos casos de enriquecimento ilícito no exercício
de mandato, cargo, emprego ou função na administração
pública direta, indireta e fundamental e dá outras providências. Votação adiada por falta de quorum.

Tu-agem 2.200 exemplarco.

Pmjetó do Lei_da Câm_ara n' 61, de 1991 (n• 5.885/90,
na Casa· de origem), de iniciativa do Superior Tribunal
de Justiça, que dispõe sobre a estruturação das Categorias
FunciOnais de Agente de Segurança Judiciária, A tendente
Judiciário e Agente de Telecomunicações e Eletricidade
rios quadros de Pessoal Permanente do Conselho de Justiça
Federal de Primeiro e Segundo Graus, e dá outras providências. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n' 113> de 1991 (rii
130/89, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Ajuste Complementar de Cooperação Científica e Tecnológica. no Campo da InformátiCa e Computadores, entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ... _Vot~ção
adiada por falta de quorum.
Projeto de Lei do Senado 171, de 1989RComplementar,
de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que
define, nos termos do inciso I do art. 161 da Constítuição
Federal, o valor adicionado para finS de cálculo da-partiCipação dos municípios na Receila -do Imposto sobre Opera:.
ções Relativas â Circulação de Mercadorias e sobre Prest~~
ção de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação. ·votação adiada por falta de
quorum.
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado
n• 223, de 1989 (n• 4.901/90, na Câmara dos Deputados),
de autoria do Senador Teotón_io Vilela Filho,__ gu~ dispQe
sobre a inclusão das creches e estabelecimentos similares
nÕs Sisie~~S de- ensino e dá outras providências. VotaÇão
adiada por falta de qu~rum.
Projeto de Resolução n• 22; de 1991, de autoria do
senador Márcio Lacerda, que acrescenta parágrafo ao art.
62 do Regimento Interno do Senado Federal. Votação adia~
da por falta de quorum.
-- --- Projeto de Resolução nÇ> 88, de 199~! que autoriza
a Prefeitura Municipal de Xanxerê (SC), a elevar temporariamente o.s limites estabelecidos pelo item- I do att. 3°,
conforme o dispostO no § 1(> do art. 6° ~a Reso_lução
n'-' 58/90 do Senado Federal no valor de cento e seis rpilhões,
cento e cinqüenta e oito mil, trezentos e quarenta CfüZeiiOS.
Votação adiada por falta de quorum.
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Requerimento n" 490, de 1991, de autoria do Senador do Nascimento, CarlOs Ed~afdo vieira -d-e Carvalho, José
Ronaldo Aragão, sol!citaqdl?!_ nos te:r:_mos _!'~gim~p.t~ts,_ -~ ___ Matja~Per~ira, Marcelo Monteiro Soares, Neide Teresinha
inclusão em Ordem do Dia, do Projeto de Resolução n' Mallard e Paulo Gustavo Gonet Branco para comporem

40, de 1991, que suspende temporariamente os limites pre~
vistos no art. 3' da Resolução n' 58, de 1990. Votação
adiada por falta de quorum.
Requerimento n-o 680, de 1991, do SenaQç_r Fernªndo
Henrique carao-so,-solkitando a tramitação conjunta para
os Projetos de L""ei do Senado n'' 291 e 252, de 1991, de
sua autoria e do Senador Marco Maciel, respectivamente,
que dispõem sobre sistema de partidos políticos e dão outras providências. Votação adiada por falta de quorum.
Requerimento n~ 697, de 1991, do Senador Nelson
Carneiro, solicitando a inclusão eD1 Ordem do Dia.~ do
Projeto de Lei do Senado n~" 220, de 1991, que isenta de
contribuição para a seguridade social a ·enti-dade beneficente de assistência social que atenda aos requisitos que
menciona. Votação adiada por falta de quorum.
Requerimento n" 698, de 1991, do Senador Nelson
Carneiro, solicitando a inclusão em Orden;t do Dia, do
Projeto de Lei do Senado n' 258, de 1991, que fixa o
valor dos títulos públicos na composição do preço para
aquisição de bens a serem alienados. Votação adiada por
falta de quorum.
Requerimento n~ 703, de 1991, do S_enador Marco
Maciel, solicitando, nos termos regimentaiS, á ~r~_n_~:crfçfl,o__
nos Anais do Senado, dos artigos publicados no Jornal
do Brasil, ediçõe_s dos dias 3 e 4 de outubro de 199l, de
autoria, respe_ctivame~-~·-d~ Dqm MarCQ$_ ,apb_O.§ª ªDom
José Carlos de Lima Vaz, comemorativos do centenário
de nascimento do escritor católico Jackson de Figueiredo.
Votação adiada por falta de quorum.
Requerimento n"'772, de 1991, do Senador Esperidião
Amin e outros Senhores Senadores, solicitando a criação
de uma Comissão Externa, composta de 5 SefiãdOres, com

o Conselho Administrativo de Defesa Económica -

CADE. Votação adiada por falta de quorum.
Proposta de Emenda à Constituição n~ 16/91, qu-e dá
_nova r~daç<\o_ao caput do art. 64 da Constituição Federal,
instittirndo a alternância no início de_ tramitaç;!o de projetes
de origem externa. Votação adiada do prosseguimento d~a _
tramitação da matéria, em virtude da falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n~ 126, de 1991 (n 9
18/91, na Câmara dos D_eputados), que aprova o ato que
_ou_tp.r_g~ concessão A Rádio Universal_çie_Morrinhos Ltda.,
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de_ e_xçlusividade, serviço de radiodifusão sollora em- ond:i riiédia,na Cidade de Morrin}J.os_, Estado do Ceará.
---Discussão encerrada após parecer da Comissão Com--petente, ficando a votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legisia!ivÇ> n9 127. de 1991 (n"'
10/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga concessão ã Rádio Sociedade de Soledade Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade
de Soledade, Estado da Paraíba.
Discussão encerrada após parecer da Comissão compet~~te, ficando a vota~ão adiada por falta_ de quorum.
1.3.1- Discursos após a Oidem do Dia
SENADOR NEY MARANHÁO _ Considerações
sobre o Governo do Presidente Fernando CoJlor. Atitude
do Deputado Cleto Falcão, Líder do PRN na Câmara dos
Deputados, quanto a artigo publicado pela revista "Veja"
a respeito de S. Ex~
SENADOR RONAN TITO -·Resposta do Presidente do BNDES, Eduardo Mediano, sintetizada na "Co1una d o c astello" ~do Jornal do Brasil, de 1"' de dezembro,
sob título Modiano responde aos socialistas, para contra-aro objetivo de analisar o problema dos aposentados e pensio- gumentar em relação aos temas levantados pelo Sr. Jamil
Haddad.
nistas do INSS. Votação adiada por falta de_ quorum.
Requerimento n>' 791, de 1991, do~SeQador Epitácio
SENADOR NABOR JÚNIOR _ 14' encontro da
Cafeteira, solicitando seja -conVCicado o" seflhõi Ministro
de Estado da Infra-Estrutura, Doutor João Eduardo Cer~ Frente Nacional dos Prefeitos, em São Luís -MA.
deira de Santana, para prestar, p_er_~_nte _o P}~Il~fiQ de~ta
~-3~2- De~i~~aç~~ d~__O!"_de_m _do-Dia da próxi~~ ses~
Casa, informações sobre o fechamento .do sítio_ geológico "SãO'
de Serra Pelada. Votação adiada por falta de quorum.
1.4- ENCERRAMENTO
Requerimento n' 805, deJ 991, do Senadqr Maurício
2- ATOS DO PRESIDENTE - No' 801 a 803, de
Corrêa, solicitando a retirada do Projeto de Lei do Senado -1991
n' 262, de 1991, de sua autoria. Votação adiada por falta
3 -ATAS DE COMfSSÀO
de quorum.
4- MESA DIRETORA
Mensagem n' 269, de 1991 (n' 560!91, na- origem),
s·;_; LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
pela qual o Senhor Presidente da República submete ã
li- COMPOSIÇÃO OAS COMISSÕES PERMAaprovação do Senado a escolha dos Srs. Ruy Coutinho NENTES
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Ata da 216'~- Sessão, em 2 de dezembro de 1991
1a Sessão Legislativa Ordinária, da 498 Legislatura
Presid8ncia dos Srs. Mauro Benevides, Dirceu Carneiro e Meira Filho
Filho de Mucio Torres-Ourilho e
Lucilla Tore.s-Carrilho.
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr.
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, PUC/RJ.
Terceiro Secretário, 4 de janeiro de 1963.
Affonso Camargo - Alexandre C'.osta - Chagas RodriSegundo Secretário, antigüidade, 22 de novembro de
gues - Dirceu Carneiro - Élcio Álvares - Esperidi!!o Arnin
- Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho - Humber- 1966.
Primeiro Secretário, merecimento, 19 de janeiro de 1973.
to Lucena- João Rocha- Jonas Pinheiro- Josaphat MariConselheiro, merecimento, 29 de dez_embro de_1975. _
nho - José Paulo Biso! - Jutahy Magalhães- l.ouremberg'
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 21-de junho
Nunes Rocha - Magno Bacelar - Marco Maciel - Maurfcio
Correa- Mauro Benevides - Meira Filho - Moisés Abrao - de 1979.
Ministro de Primeira Chtsse, merecimento, 19 de dezemNabo r Júnior - Oziel Carneiro - Rachid Saldanha Derti bro de 1990.
Rooan Tito - Valmir Campelo.
Oficial de Gabinete do Ministro de Estado. 1965/66.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
Assistente do Chefe da Divisão da Europa-I, 1974/75.
presença acusa o comparecimento de 26 Srs. Senadores. HaChefe, interino, da Divisão da Europa-I, 1974175.
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Chefe, interino, da Divisão da Europa-II, 1975.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossoS trabalhos.
Assistente do Chefe da Divisão da Europa-II, 1975n6.
O Sr. 1"' Secr_etáriQ procederá à leitura do Expediente.
Assistente do Chefe do Departamento de Organismos
- rnternacionais, 1976177.
É lido o seguinte
Ch~fe da Divisão da Europa-I, 1979/83.
Chefe, substituto, do Departamento da Europa, 1980/83.
EXPEDIENTE
Chefe da Div"isãó Especiãl da Avaliação Política e de
Programas Bilaterais, Representante do MRE junto ao Poder
MENSAGENS DO SENHOR
Judiciário e ãs Autoridades Religiosas, 1988/90.
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Chefe do Departamento Cultural, 1990/91.
Submetendo à deliberação do Senado a escolha de nome
Nova Iorque, ONU, Terceiro Secretário, 1966.
indicado para função cujo provimento depende de sua prévia
Nova Iorque, ONU, Segundo Secretário, 1966/69.
aquiescência:
Sófia, Segundo Secretário, 1969nl.
Sófia, Encarregado de Negócios, 1969/71.
MENSAGEM N• 297, DE 1991
Montevidéu, Segundo Secretário, 1972.
(N• 694/91, na origem)
Montevidéu, Primeiro Secretário, 1973174.
Excelentíssimos Senhores Meinbros do Senado Federal:
Paris, Conselheiro. 1977n9.
De conformidade com o art. 52, inCiso ·IV, da ConstiConvéite, EncarregadO de Negócios, l978.
tuição, e de acordo com o disposto no art. 18, inciso I, e
Paris, Encarregado de Negócios, 1979.
nos arts. 56 e -58, do Regulamento aprovado pelo Decreto
Paris, Ministro-Conselheiro, 1979.
n~' 93.325, de 1" de outubro de 1986, no art. 39, inciso I,
Los Angeles, Cônsul-Geral, 1983.
alínea a, e no art. 40, do Anexo I ao Decreto n~ 99.578,
Roma, C6nsui-Geral, em caráter cumulativo com a Repú~
de 10 de outubro de 1990, tenho a honra de submeter à apro- ~lica de São Marino, 1984/87.
vação Ue Vossas Excelências a escoli}a, que desejo fazer, do
XXI, XXII, XXIII e XXIV Assembléias Gerais OrdináSenhor Igor Torres-Carrilh~. Ministro de Primeira Classe,
da Carreira de Diplomata, para exefcer O Cargâ de Embai- rias da ONU. Nova Iorque, 1966/69 (membro).
Assembléia Geral Extraordinária de Emergência da
xador do Brasil junto à_República da África do Sul.
2. Os méritos do Embaixador IgorTorres-Carrilho, que ONU sobre a Questão do Oriente Médio, Nova Iorque~ 1967
me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada (membro).
Reunião da Partes da Convenção Internacional sobre a
função, constam da anexa informação do Ministério das RelaEliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial,
ções Exteriores.
Nova Iorque, 1969 (membro).
Brasilia, 28 de novembro de 1991.- Fernando Collor.
III Reunião da Comissão Mista Brasileiro-Uruguaia de
INFORMAÇÃO
Pesca e Preservação dos Recursos Vivos do Mar e das Águas
Curriculum-Vitae:
Interiores Limítrofes, Montevidéu, 1972 (membro).
Embaixador Igo Torres-Carrilho.
Reunião do Conselho Consultivo e Executivo da União
Rio de Janeiro/RJ, 3 de maio de 1941.
Postal das Américas e Espanha, Montevidéu, 1972 (delegado).
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESBJIBS OS SRS. SENADORES:
.
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V Reunião de Chanceleres dos Pafses da Bacia do Prata,
Punta de! Este, 1972 (membro).
Reuniões da Subcomissão Permanente da Comissão_ Mista da Lagoa Mirim, Montevidéu, 1973 (membro).
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PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N' 109, DE 1991
(N' 1.448/91, na Casa de origem)
(De iniciativa do Senhor Presidente da República)

XXXIX Conferência da Comissão Mista de Limites e

Dispõe sobre a inStituição do PrOgrama Nacional
d_e_ Finanç(am~nto da Cultura e dá outras providências.
O Cóngresso N3.cional decreta:

de Caracterização da Fronteira Brasil-Uruguai, Santana do
Livramento, 1973 (membro).
Reunião Extraordinária da Comissão Mista- BrasileiroUruguaia sobre Uso e Conservação de Pontes Internacionais,
Santana do Livramento, 1973 (membro).

CAPÍTULO I

Reunião sobre as Relações Económicas entre a Comunidade Européia e a América Latina, Instituto ftalo-Latino-

Disposições Preliminares

Americaho, Punia de! Este, 1974 (membro) . .
Art. 1" Fica instituído o Programa Nacional de FinanI Reunião da Comissão Mista Brasil-ESpanha, Brasília, ciamento da Cultura - PNFC, cOm a finalidade de captar
1974 (membro).
e canalizar recursos para o setor de modo a:
VI Reunião da Comissão Mista Brasii-Tchecoslováquia,
I - contribuir para facilitar, a todos, os meios para o
Brasflia, 1975 (delegado).
livre acesso às fontes de cultura e o pleno exercício dos direitas
IV Reunião da Comissão Mista Brasil-URSS, Brasflia, culturais;
1975 (delegado).
I I - promover e estimular a regionalização da produ_ção
III Reunião da Comissão Mista Brasii-Romênia, Brasília, cultural e artística brasileira, com valorização de_ recursos hu1975 (delegado).
manos e conteúdos locais;
Visita Oficial ao Brasil do Presidente da República SOcül~
III- apoiar, ValoriZar e difundir o conjunto das manifeslista da Roménia, 1975 (à disposição do Chancelar da Romé- tações culturais e seus respectivos criadores;
nia).
IV- proteger as expressões culturais dos grupos formaVIII Reunião _de Chanceleres dos_ PaíseS- da_ B_acia do dores da sociedade brasileira e responsáveis pelo pluralismo
Prata, Brasília, 1976 (à disposição do Chanceler da BolíJiia). -da cultura nacion~l;
_
_ _____ _
__
_ ____________ _
III Reunião da Comissão Mista Brasil-Espanha, Brasília,
V -salvaguardar a sobrevivência e o florescinlerito dos
1979 (delegado).
.
.
modos de criar, fazer e viver da sociedade brasileira;
II ReuniãO da Comis-são Mista Brasil-Noruega para CoVI -preservar os bens materiais e imateriaís do patrimércio e Cooperação Económica, Industrial e Técnca, Brasí- mónio cultural e histórico brasileiro;
lia, 1980 (delegado).
. .
VII- desenvolyer a consciência internacional e o respeiVII Reunião da Comissão Mista Brasil-Teuto-Brasileira to aos valores culturais de outros povos ou nações;
de Cooperação Económica, Brasília, 1980 (delegado).
VIII -estimular a produção e difusão de bens culturais
II Reunião da Comissão Mista_ Brasil-_Dinau:tarca para de valor universal, formadores e_ informadores de conheci~
Cooperação Económica e Industrial, Brasflia, 1981 (delega- mente, cultura e memória.
do).
IX- priorizar o produto cuftural originário do país.
IV Reunião da Comissão Mista, Brasil-Noruega para o
Ait"_...2' O PN!'C_ser;ii!Dplementado através dos seguinComércio e CooperaÇão Econ-ômíca,--Industda1 e-TéCiJTca, tes mecanismos:
. Brasília, 1982 (delegado).
I -Fundo Nacional da Cultura- FNC;
IX Reunião da Comissão Mista Teuto-Brasileírã de CooII- Fundos de Investimento Cultural e Artístico- FIperação Económica, Brasília, 1982 (delegado).
_CART;
Ordem do Rio Branco, Grande Oficial, Brasil.
III- Incentivo a projetas culturais.
O Embaixador Igor Torres-Cartilha se ecnontra nesta
Parágrafo único. Os iilcentivos criados pela presente
data no exercício de suas funções de Chefe do Departamento
lei somente _serão concedidos a projetes culturais que visem
Cultural do Ministério das Relações Exteriores.
-a exibição, utilização e circulação públicas dos bens culturais
Secretaria de Estado das Relações Exteriores,· em de
deles resultantes, vedada a concessão de incentivo a obras,
de 1991.- Paulo Cesar de C amargo, Chefe, substituto, produtos, eventos ou outros decorrentes, destinados ou cirda Divisão do Pessoal
cunscritos a circuitos privados ou a coleções particulares.

(À Comissão de Relações Exteriores e .Defesa Nacional.)
N'298, de 199l(n'705/91, na origem), de 29 de novembro
passado, de agradecimento de comunicações, referente à aprovação das matérias Co"nstantes das Mensagens SM n~ 394 e
395, de 1991.
OFÍCIOS DO I• SECRETÁRIO
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetos:

CAPÍTULO 11
Do Fundo Nacional da Cultura -

FNC

• Art. 39 Fica instituído o Fiiiido Nacional da Cultura
FNC, com a finalidade de:
I - estimular a distribuição regional_equitativa dos recur~
sos a serem aplicados na execução de projetas culturais e
artísticos;
rr-=- favorecet: ~visão interest~dl,lª-1_, estimulando projetas que explorem propostas culturais conjuntas, de enfoque
regional;
III -apoiar projetas dotados de conteúdo cultural que
enfatizem o aperfeiçoamento profissional e artístico dos recur-

-
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sos humanos na área da cultui-a, a criatividade e a diversidade
cultural brasileira;
IV- contribuir para a preservação e pi'õteção do patri~
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VII- um por cento da arrecadação dos Fundos de Investimentos Regionais, a que se refere a Lei n!> 8.167, de 16
de janeiro de 1991, obedecida na aplicação a respectiva origem
mônio cultural e histórico brasileiro;
geográfica regional;
V - favorecer projetas que atendam às -necessidades da
VIII- dois por cento da arrecadação líquida das loterias
produção cultural e aos interesses da coletividade, aí conside- federais;
rados os níveis qualitativos e quãntita-tivos de atendimento _
IX- reembolso das operaç~es de empréstimo realizadas
às demandas culturais existentes, o taráter multiplicador dos através do Fundo, a título de financiamento reembolsável,
projetas através de seus aspectos sócio-culturais e a priorização observados critérios de remuneração que, no mínimo, lhes
de projetes em áreas artísticas e culturais com menos possibi- preserve o valor real;
lidade de desenvolvimento com recursos próprios.
X - resultado das aplicações em títulos públicos federais,
§· 1~ O FNC será administrado pela Secretaria da Cultu- obedecida a legislação vigente sobre a matéria;
XI -conversão da dívida externa com entidades e órgãos
ra da Presidência da República - SEC/PR e gerido por seu
titular. assessorado por um comitê con'stituído dos diretores estrangeiros, unicamente mediante doações, no limite a ser
da SEC/PR e dos presidentes das entidades supervisionadas, fixado pelo Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento,
para cumprimento do Programa de Trabalho Anual aprovado observadas as normas e procedimentos do Banco Central do
pela Comissão Nacional de Incentivo à Cultura de que trata Brasil;
XII- saldos de exercícios anteriores;
o art. 29 desta lei, segundo princípios estabelecidos no art.
XIII -recursos de outras fontes.
1" desta lei.
-Art. 59 O FNC financiará até oitenta pof OOnto do cuSto
§ 2"' Os recursos- âo FNC serão apliCadOs em projetas
culturais submetidos com parecer da entidade supervisionada total de cada projeto, mediante comprovação, por parte do
competente na área do projeto, ao Comitê Ass_essor, na forma proponente, ainda que pessoa jurídica de direito público, da
circunstância deste dispor do montante remanescente qu estar
que dispuser o regulamento.
habilitado à obtenção do respectivo finandarilertto, atraVés
§ 39 Os projetas ãprovados serão acompanhados e avade outra fonte devidamente identificada, exceto quantO a:os
liados tecnicamente pelas entidades supervisionadas, cabendo
recursos com destinação especificada na orige"m.
a execução financeira à SEC/PR.
§ 1~' Os projetes financiados pelo FNC são considerados
§ 49 Seinpre qUe -necessário, as entidades supervisioautomaticamente aprovados, para· fins de complementação
nadas utilizarão peritos para análise e parecet sobre os proje- do custo total, nos termos do disposto no Capítulo IV desta
tas, permitida a indenização de despesas com o deslocamento,
lei.
quando houver, e respectivos pró labore e ajuda de custos,
§ 2"' Poderão ser considerados, para efeito de totali~
conforme ficar definido no regulamento.
zação do valor restante, bens e serviços oferecidos pelo propo§ 5"' O Secretário da Cultura da Presidência da Repúnente para implementação do projeto, a serem devidamente
blica designará ã unídade da estrutura básicada SEC/PR, avaliados pela SEC/PR. ·
·
que funcionará corria secretaria executiva do FNC.
Art. 6' A SEC/PR estimulará, através do FNC, a com§ 6" Os reCursos do FNC não poderão ser utilizados
posição, por parte de instituições fiilànceiras, de carteiras para
para despesas de manutenção administrativa da SEC/PR.
financiamento de projetas culturais, que levem em conta o
§ 7"' Ao ténriirlo do projeto, a SEC/PR efetuará uma caráter social da iniciativa, meâiante critérios, normas, garanavaliação final de fórma a verificar a fiel aplicação dos recur- tias e taxas de juros espeêiais a serem aprovãdos pelo Banco
sos, observando as normas e procedimentos a serem definidos Central do Brasil.
no regulamento desta lei, bem como a legislação em vigor.
CAPÍTULO III
§ 8"' As instituições públic3s ou privadas recebedoras
Dos Fundos de Investimento Cultural
de recursos do FNC e executoras de projetas culturais, cuj3
e Artfstico "- F!CART
avaliação final não for aprovada pela SEC/PR, nos termOs
do parágrafo anterior, ficarã_o imibilitadas pelo prazo de_até
Art. 7"' Fica autoriZada a córistituição -de Fundos de In3 (três) anos ao recebimento de novos recursos, ou enquarito vestimento Culhifaf e Artístico - FICART, sob a forniã de
a SEC/PR não proceder à reavaliação do parecer inicial.
condomínio, sem personalidade jurídica, caracterizando coArt. 4' O FNC é um fundo de natureza contábil, com munhão de recursos destinados à aplicação em empreendi~
prazo indeterminado de duração, que funcionará sob_as formas mentos culturais e artísticos.
- -de apoio a fundo perdido ou de empréstimO reembolsáveis,
Art. 8"' São considerados empreendimentos culturais e
conforme estabelecer o regulamento, e constituído dos seguin- artísticos, para os efeitos deste Capítulo:
tes recursos:
I - a produção comercial de instrumentos musicais, bem
I - recursos do Tesouro Nacional;
como de discos, fitas, vfdeos, filmes e outras formas de repro~
II- doações, nos termos da legislação vigente;
dução fonovideográficas;
III -legados;
II- a produção comercial de obras de artes plásticas,
IV- subvenções e auxílios de entidades de qualquer na- bem como de espetáculos teatrais, de dança, de música, de
tureza, inclusive de organismos intern3cioriaís;
canto, de circo e demais atividades congêneres;
V- saldos não utilizados na execução dos projetes a
III - a edição comercial de obras relativas às ciências,
que se referem o Capítulo IV e o presente Capítulo desta às letras e às artes, bem como de obraS de referência e outras
lei;
de cunho cultural;
VI -devolução de recursos de projetes previstos no CaIV- outras atividades comerciais ou industriais, de intepítulo IV e no presente Capítulo desta lei, e não iniciados resse cultural, que venham a ser definidas pela SEC/PR, ouviou interrompidos, com ou sem justa causa:; da a Comissão de Valores Mobiliários.
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Art. 9~' COmpete â COmissãO de Valoies-Mobiliái'iÇlS,
ouvida a SEC/PR, discipliilar a constituiç_ão, o funCloilainerito
c a administraÇão dos FundOs de Investimento Cultuf3I e -Artístico, observadas as disposições desta lei e as normas gerais
aplicáveis aos fUndos de investimento.
_
Art. 10. As quotas dos Ficart, emitidas sempre sob a
forma nominativa ou-escfiliú'ãl, constituem valores mobiliários
sujeitos ao regime da Lei no 6385, de 7 de dezembro de
1976.
Art. 11. O titular das quOta:S âe Ficart:
I - não poderá exerCer qualquer direito real sobre -os
bens e direitos integrantes do Património do Fundo;
II- não responde pessoalmente por qualquer obrigação
legal ou contratual, relativamente aos empreendimentos do
Fundo ou da instituição administradora, salVo quã.nto à obrigaçã-o-de pagamento do valor integral das quotas subscritas.
Art. 12. A institüição- administradora de FiCã.rt compete:
I -representá-lo ativa e passivamente, judicütl e extrajudicialmente;
II- responder pessoalmente pela evicção de direito, na
eventualidade da liquidação deste.
Art. 13. Os rendimentos e ganhos de capital auferidos
pelos Ficart ficam TsentOS- do Imposto ·sobre Operações -de
Crédito, Câmbio e Seguro, assim como do Imposto sobre
Renda e Proventos de Qualquer Natureza.
Art. 14. Os rendimentos e ganhos de capital distribuídos pelos Ficart, sob qualquer forma, sujeitam-se à incidência
do Imposto sobre a Renda na fonte à alíquota de -vinte e
cinco por cento.
Parágrafo único. FiCam excluídos da incid_ência na fonte
de que trata este artigo, os rendimentos ~istribuídos a beneficiáriO pessoa jurídica tributada com base no lucro real, os
quais deverão ser computados na declaração anual de rendimentos.
Art. 15. Os ganhos de capital auferidos por pessoas
físicas ou jUrídicas não tributadas com base no lucro real,
inclusive isentas, decorrentes da alienação ou resgate de quotas dos Ficart, sujeitam:.se à incidência do Imposto sobre a
Renda, à mesma alíquota prevista para a tributação de rendimentos obtidos na alienação ou resgate de quotas de Fundos
Mútuos de Açóes.
§ 1<:> ConSidera-se ganho de capital a diferença positiva
entre o valor de cessão ou resgate da quota e o custo médio
atualizado da aplicação, observadas as datas de aplicação,
resgate ou cessão, nos· termos da legislação pertinente.
§ 2<:> O ganho de capital será apurado e:m relaÇifO a cada
resgate ou cessão, sendo permitida a compensação do prejuízo
havido em uma operação com o lucro obtido em outra, da
mesma ou diferente espécie, desde que de renda variável,
dentro do mesmo exercício fiscal.
§ 3~ O imposto será pago até o último dia útil da primeira quinzena do mé!s subseqüente àquele em que o ganho de
capital doi auferido.
§ 4;o Os rendimentos e ganhos de capital a- que se referem o caput deste artigo e o artigo ariterior, quando auferidos
por investidores residentes ou domiciliados no· exterior, sujeitam-se à tributação pelei Imposto sobre a Renda, nos termos
da legislação aplicável a esta classe de contribuintes.
Art. 16. O tratamento fiscal previsto nos artigos preCe~
dentes somente incide sobre os rendimentos decorrentes de
aplicações em Ficart que atendam a todos os requisitos,pre-
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Vistcis na prese-nte lef e na- -respectiva regulamentação a ser
baixida pela_Corrtissão de Valores MObiliários.
- Parágrafo Unico: Os -rendiilleD.tos e ganhos de Capitaf auferidos por Ficart, que deixem de atender aos requisitos específicos desse tipo àe Fundo, sujeitar-se-ão ã tributação prevista
no ari. 43 da Lei n' 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Do

CAPÍTULO IV
a Projetos Cl}lturais

Incenti~o

Art. 17. Com o objetivo de incentivar as atividades culturais, a União faCultará às pessoas físicas ou jurídicas a -opÇão
pela aplicação de parcelas do Impostos sobre a Renda a título
de doações ou patrocínios, tanto no-apoio direto a projetas
cult_urais apresentados por pessoas físicas ou pessoas juddicas
de natureza cultural, de caráter privado, como através de
contribuições ao Fundo Nacional de_ Cultura, nos termos do
art. 4", inciso II, desta lei, desde que os projetes atendam
aos critérios estabelecidos no art. 1~, em torno dos quais será
dada prioridade de execução pelo Conselho Nacional de Política Cultural.
§ 19 Os projetos culturais deverão ser submetidos ã
SEC/PR ou a quem esta delegar, para efeitos de análise técnica
e financeira, para fins de exeCuçflo e fiscalizãção, após aprovação pela Comissão Nacional de Incentivo à Cultura ou por
órgãos análogos nos Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 2~ O mecanismo de delegação de que trata o parágrafo
anterior será a regra geral e deverá observar, entre outros,
os aspectos de especificidade, abrangência e custos dos projetes, conforme ficar estabelecido no regulamento da presente
lei.
§ 3<:> O regulamento disporá sobre os praz-os -máximos
para: a aprovação dos projetes culturais propostos-nos termos
desta lei.
§ 4;o Equipara-se a projeto cultural, para os efeitos deste
artigo, o programa de trabalho anual de instituiÇões cOm serviços _relevantes_ prestado-s ã cultura nacional, assim reconhecidas, em cada caso, pelo CNIC.
§ 59 O programa de trabalho anual mencionado no parágrafo anterior, que obtiver aprovação prévia pela instituição
cultural apoiada, será submetido diretamente à apreciação
da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura.
§ 6• Toda aprovação só terá eficáCia após publicação
de at_o _oficial contendo o nome do projeto __ aprovatlo ~-~a
instituiçâo pó{ele responsáV-el, õ valõi aUtorizado para obtenção de doação ou patrocínio" e o prazo- de validade da autorização.
§ 7• A SEC/PR publicará, anuafmente, em órgão de
imprensa oficial, até 28 de fevereiro, o montante de recursos
autOriZados no exercício anterior, pelo referido órgão e· órgãos
delegados, nos termos do disposto nesta lei, devidamente dis~
criminadOS ·por projeto.
- -Art. 1ª-. 9s proje!ºs aprovados na forma do artigo an~
terior-Serão, durante sua execução, acompanhados e avaliados
pela SEC/PR ou por órgão a quem estas atribuições forem
delegadas e, ao seu término, submetidos a uma avaliação
final, de modo a verificilt a fiel aplicação dos recursos, observadas as normas e os procedimentos a serem definidos no
regulamento, bem como a legislação em vigor.
Parágrafo únicO. As pessoas físicas ou jurídicas, de na-tureza cultural_~ que receberem incentivo§ previstos neste Capítulo e executoras de projetas cuja avaliação final não for
aprovada pela SEC/PR, nos termos deste artigo, ficarão inabilitadas ao recebimento de novos benefícios pelo prazo de até
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três anos ou enquanto a SEC/PR não proceder à reavaliação

favorável do parecer final.
Art. 19. As entidades incentivadoras e captadoras, de
que trata este Capftulo deverão comunicar, na forma que
venha a ser estipulada pelo Ministério da Economia, Fazenda
e Planejamento, e SEC/PR, os apartes financeiros realizados
e recebidos, bem como as entidades captadoras efetuar a comprovação tle sua aplicação.
Art 20. Para os fins da preserite lei, con-Sidera-se:
I -doação: a transferên.cia definitiva de numerário, bens
ou serviços para a realização de projetas culturais sem quaisquer finalidades promocionais, publicitárias ou de retorno financeiro para o doador;
I I - patrocínio: a transferência de numerário, bens ou
serviços para a realização de projetes culturais sem qualquer
finalidade de retorno financeiro, mas com objetívos promo~
cionais, publicitáriOS ou de benefício institucioilal para o patrocinador.
Art. 21. Par~ os fins deste Capttü.lo, equiparam-se a
doações, nos termos do regulamento:
I - distribuições gratuitas de ingressos_ para eventos de
caráter artfstícõ-CU.Itural, por pessoas jurídicas e seus empreg~dos e dependentes legais;
I I - despesas efetuadas por pessoas físicas ou jurídicas
com o objetivo de conservar, preservar ou restaurar bens
de sua propriedade ou sob sua posse legítima, tombados pelo
Governo Federal, desde que atendidas as seguintes disposições:
- ,- a) preliminar definição, pelo Instituto Brasileiro do P-atrimónio Cultural- IBPC, das normas e critérios técnicos que
deverão reger os projeto_s_ e orçamentos de que· trata este
inciSo;
-·
b) aprovação prévia, pelo IBPC, dos projetose respectivos orçamentos-de execução das obras;
c) posterior certificação, pelo referido órgão, das despe~
sas efetivamente realizadas e das circunstâncias de terem sido
as obras executadas de acordo com os projetes aprovados.
Art. 22._ Os. projetas a serem apresentadoS pOr pessoas
físicas ou pessoas jurídicas, de natureza cultUral para fins de
incentivo, objetivarão desenvolver as formas de expressão,
os_ modos de criar e Jazer, os procesSõS -de preservação e
proteção do património cultural brasileiro, e os estudos e
métodos de interpretação da _realidade cUltural, bem cOmo
contribuir para propiciar meios, à p·opul~ÇãO. em geral, qUe
permitam o cc-nhecimento dos bens e valores artísticos e culturais, compreendendo, entre outros, os seguintes segmentos:
I - teatro, dança, circo, ópera, mímica e coniêneres;
II- produção cinematográfica, videográfica, fotográfica, discográfica e congéneres;
III -literatura, inclusive obras de referên.cía;
IV -música;
V- artes plásticas, artes gráficas, gravuras, cartazes, filatelia e outras congéneres;
VI- folclore e artesanato;
VII- património cultural, inclusive histórico, arquitetônico, arqueológico, bibliotecas, museus, arquivos e demais
acervos;
VIII- humanidades; e
IX- rádio e televisão, educativas e culturais, de caráter
1ão-comercial.
Parágrafo único. Os pro jetos culturais relacionados com
os segmentos culturais do inciso II deste artigo deverão benefi-
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dar, única e exclusivamente, produções independentes conforme definir o regulamento .desta lei.
Art. 23. O doador ou patrocinador poderá deduzir do
inipOsto devido na declaração do Imposto sobre a Renda os
valores efetivamente contribuídos em favor de projetas culturais aprovados de acordo com os dispositivos desta lei, tendo
como base os seguintes percentuais_:
I -no caso das pessoas físicas, oitenta por cento das
doações e sessenta por cento dos patrocínios;
_
II -no caso das pessoas jurídicas tributadas com base
no lucro real, quarenta por cento das doações e trinta por
cento dos patrocínios.
§ Jo;> A pessoa jurídica tributada com base no lucro real
poderá abate~ as doações__e patrocínios corno despesa operacional.
-§ 29 O Valor máximo das deduções de_ que trata o caput
deste artigo será fixado anualmente pelo Presidente da Repú~
blica, com base em um percentual da renda tributável das
pessoas físicas e do imposto devido por pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real.
§ 3~ Os benefíCios de que trata este artigo não excluem
ou reduzem outros_ benefíciQ_s,- abatimentos e deduçõe_s em
vigor, em especial as doações a entidades de utilidade pública
efetuadas por pessoas físicas ou jurídicasL
§ 4~ O valor das doações ou_ patrocfnios, passíveis de
dedução do imposto devido, que exceder o limite previsto
no parágrafo anterior. poderá ser deduzido nos três exercícios
·seguintes.
§ 5o O Poder Executivo estabelecerá mecanismQ de preservação do valor real das contribuições em favor de projetes
culturais, relativamente a este _Capítulo.
_
_
Art. 24. - A doação ou o patrocínio não pOderá ser efetuado a pessoa ou-instituição_ vincul~da ao agente.
§ 1o Considera~se vinculados ao doador ou patrocina~
dor:
a) a pessoa jurídica da qual o doador ou patrocinador
seja titular, ac;Jmint~tradpr, gerente, acionista ou sócio, na
data da operação, ou nos doze meses anteriores;
b) o cônjuge, os parentes até o terceiro grau, inclusive
os afins, e os dependentes do doador 01J patrocinador ou
dos titulares, administradOres, acionistas ou sócios de pe~oa
jurídica vinculada- ao doãdor ou patrOcimldür, nos termos da
alínea anterior;
c) outra pessoa jurídiC3 da qii3fo dOàdor ·ou patroditador
seja sócio. _
- _ _ _ __ § 2o Não se consideram vinculadas as institl:dÇões-CU."Iturais sem fins lucrativos, criadas peJo doador ou patrocinador,
desde que, devidamente constifuídas e em funciOnamento,
na forma da legislação e~ vigor, e aprovad_as pela Comissão
-Nacional de Incentivo ã Cultura.
Ari_-- 25. Nenhuma aplicação dos_ benefícios fiscais aqui
previstos poderá ser feita através de qualquer tipo de intermediação.
_
_
-=:-~_
__
Parágrafo único, Ã elaboração de projetas necessários
ã realização ou obtenção de doação ou patrocíniO, COO: tratada
com profissionais ou entidades, não configura a íntermediação
re_ferida neste artigo.
- Art. 26. Os recursos provenientes de doâçÕes ou patro~
cínios deverão ser depositados e movimentados, em conta
bancária específica, em nome dO -benefiCiário, ~e ~a -reSpeCtíva
prestação de contas deverá ser feita nos termos _do regulamento da presente lei.
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Parágrafo único. Não serão cónsideradas, para fins de
comprovação do incentivo, as _contribuições em relação às
quais não se observe esta determinação.
Art. 27. As infrãções aoS- dispositivos deste Capítulo,
sem prejuízo das- sanções penaíS cabíveis, sujeitarão o doador
ou patrocinador ao pagamento do valor atualizado do Imposto
sobre a Renda devido em relação a cada exercício financeiro,
além das penalidades e demais acréscimos previstos_n8. legislação que rege a espécie.
Parágrafo único___..Para os efeitos deste artigo, considera-se solidariamente responsável por inadimplência ou ·irregularidade verifiCada a pessoa física -ou jurídica propositora do
projeto.
CAPÍTULO V

Das Disposições Gerais

e Transitórias

Art. 28. Com a finalidade de garantir a partiCipação
comunitária, a representação de artistas e criadores no trato
oficial dos assuntos da cultura e a organização nacional sistê~
mica da área, o Govemõ Federal estimulará a institui::iona~
lização de Conselhos de Cultura no Distrito Federal, nos Estados e nos Municípios.
Art. 29. Fica instituída a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, com a seguinte composiÇão:
I - o Secretário da Cultura da Presidência da República;
II- os Presidentes das entidades supervisionadas pela
SEC/PR;
III- o Presidente da entidade nacional que congregar
os Secretários de Cultura das Unidades Federadas;
IV- um representante do empresariado brasileiro;
V- seis representantes de entidades sindicais do setor
cultural e artístico.
§ 1o O Conselho será presidido pela autoridade referida
no inciso I deste artigo _que, para fins de desempate, terá
voto de qualidade.
'
§ 2~> Os mandatos, a indicação e a escolha dos representantes a que se referem os incisos IV e V deste artigo, assim
como a competência da Comissão Nacional de Incentivo à
Cultura, serão estipulados e definidos pelo regulamento desta
lei.
Art. 30. A SEC/PR, com a finalidade de estimular e
valorizar a arte e a cultura, estabelecerá um sistema de premiação anual que reconheça as con~ribuiçóes mais significatiVas
para a área:
I - de artistas ou grupos de artistas brasileiros ou residentes no Brasil, pelo conjunto de sua obra ou· por obras individuais;
II- de profissionais da área do património cultural;
III -de estudiosos e autores na interpretaÇãO crítiCa da
cultura nacional, através de ensaios, estudos e pesquisas.
Art. 31. Fica instituída a Ordem do Mérito Cultural,
cujo e-statuto será" aprovado por decreto do Poder Executivo,
sendo que as distinções serão concedidas pelo Presidente da
República, em ato solene, a pessoas que, por sua atuação
profissional ou como incenfivãdoras das artes e da cultura,
niereçam reconhecimento.
Art. 32. Os recursos destinados ao_eotão Fundo de Pro-_
moção Cultural, nos termos do art. 19 , § 6?, da Lei n9 7.505,
de 2 de julho de 1986, serão recolhidos ao Tesouro Nacional
para aplicação pelo FNC, observada a sua finalidade.
Art. 33. O Departamento da Receita Federal, no Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, no exercício
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de suas atribuições especfficas, fiscalizará a efetlva execução
desta lei, no que se refere à aplicação de incentivos fiscais
nela previstos.
Art. 34. O Poder Executivo, a fim de atender_o disposto
no art. 23, § 29, desta lei, adequando~o às disposições da
Lei de Diretrizes O-rçamentárias, enviará, no prazo de 30
dias, mensagem ao Congresso Nacional, estabelecendo o total
da renúnCia fiscal e correspondente cancelamento de despesas
orçamentárias.
Art. 35. Na hipótese de dolo, fraude ou simulação, inclusive no caso de desviõ de objeto, será aplicada, ao doador
e ao beneficiário~ a mUlta correspondente a duas vezes o valor
da vantagem recebida indevidamente.
Art. 36. O Poder Executivo, no prazO de sessenta dias,
regula,mentará a preseJ?te lei.
Art. 37 ~ _ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 38. Revogam-se as disposições em Contrário.
MENSAGEM N' 393, DE 1991
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 61 da Constituiç"ão Federal, tenho
a honra de submeter ã elevada deliberação de Vossas Excelên-cias, acoinpanhado de EXposição de Motivos dos Senhores
Ministro de Estado da Economi"a;-Fazenda e Planejamento
e Secretário da Cultura da Presidência da República, o anexo
projeto de lei que "Dispõe SõDi'e" ~i"iO.SlifuiÇão do Programa
Nacionà.l de FinanciameiltO da -Cultura e dá outras providências".
·Brasília, 8 de agosto de 1991. -Fernando Collor.
EXPQS!ÇÃO DE M()TIVOS N' 33,J;>E 26 DE J!l]:.t!Q
DE 1991, DOS SENHORES MINISTROS DE ESTADO
DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO E
SECRETÁRIO DA CULTURA DA PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA.
Excelentíssimo Senhor Presidiiiú! da República, Ternos a honra de submeter â elevada consideração de
Vossa Excelência o proJeto de lei que dispõe sobre-O Piogranla
Nacional de Financiamento da Cultura e dá outras providências.
2;- O o_bjetivo deste instrumento legal será permitir ao
Estado exercer, mais eficazmente,_ sua responsabilidade constitucional, reiterada no Projeto de Reconstrução Nacional,
de apoiar a criação cultural e proteger o património cultural
do país, levando em conta as manifestações de todos os grupos
participantes do processo civilizatório nacional, de modo a
garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais, incluindo a direito de produzir cultura e de ter acesso ao acervo
cultural existente.
3. Para esse fim o projeto de lei prevê três me-canismos:
-Fundo Nacional da Cultura;
-~Fundos de Investimento Cultural e Artístico; e
-Medidas de apoio ao mecenato privado.
4. O Fundo Nacional de Cultura servirá como instrumento de estímulo direto â distribuição regional equitativa
de bens e serviços culturais e democratização do acesso à
cultura. Atenderá projetas com significativo conteúdo cültural, que acentuem a criatividade brasileira, a diversidade cultural do país e o aperfeiçoamento profissional e artístico do
seu povo.
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5_ Aos Fundos de Investimentos CuJtural e Artístico que. por iniciativa part~cidar, se jam~_~oferecidas a tít~lo de
caberá o atendimento aos segmentos competitivos, com maior contribuição pára a realização de trabalhos concernentes à
perspectiva de retorno econômico, dando aos produ~ores Cf:!l~ defesa, conservação e restauração dos monumemo~ e obras
turais um instrumento capaz de reduzir os riscos merentes de valor h~stórico e artístico- existentes no país.
Art. 2~ As quantias doadas ~ara_ os fins referid_qs no
_
às suas atividades e atenuar seus elevados custos.
6. Com o apoio ao mecenato privado, a_soc:i~dade será arti·go anteríó'r"Serão depõSitadas nó BaitCo do-Brasil, em conta
estimulada a participar de iniciativas culturais e artísticas e corrente especial do Serviço do Património Histórico e Artísa promover a preservação do património cultural brasileiro. tico Nacional.
Art. 39 A aplicação das quantias recebidas e deposiEsta parte do projeto distingue-se de ID()delos legislativos anteriores principalmente pela circunstância de que prev~_ Il).~ca tadas, com os respectivos juros, será feita segundo plano prenismos próprios de análise e aprovação dos projetas iricenti- viamente aproVado_ pelo Presidente da República, salvo se
vados, bem como de avaliação durante e após sua cçmclusãQ. o próprio dOadOr houver determinado o destino da quantia
Além disso, e com vistas a uma quantificação criteri_osa dos doada.
Art. 49 O diretor do Serviço do Património Histórico
recursos tributários que o Estado deixará -de receber, de modo
e
Artístico
Nacional submeterá, no primeiro trimestre de cada
a estabelecer um equilíbrio entre as necessidades da cultura
e as possíbilidades da conjuntura económica, o projeto prevê ano, à aprovação do Ministro da Educação e Saúde as contas
que Vossa Excelência defina, anualmente, o percentual de referentes à aplicação de recursos proveni~ntes de doação
no ano anterior.
benefícios fiscais a serem outorgados pelo Estado._
Art. s~ Revogam-se as disposições em contrário.
7. Esse conjunto de instrumentos foi ~Dçebido de for~
Rio
de Janeiro, 23 de novembro de 1940, 119'da Indepenma a assegurar o máximo possível de descentralização, evitando a concentração excessiva de recursos_ nas regiões mais de~ dência e 529 da República.- Getúlio Vargas- Gustavo Capasenvolvidas do país. Assim, os municípios e estados poderão, nema.
sob certas condições, encarregar~se da avaliação, acompanha- DECRETO-LEI N' 25, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1937
mento e controle da execução dos projetos·tocais que sejam
Organiza a proteção do patrimônio histórico e artísfinanciados pelos mecanismos previstos no Capítulo IV (apoio
tico nacional
ao mecenato privado). Do mesmo modo, uma da_s funções
O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil,
do Fundo Nacional da Cultura é facifitai u-ma distribuição
usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Consti~
regional equânime dos recursos a s~rem ã_p!jcados.
tuição, decreta:
8. Outra preocupação central do projeto de lei é evitar
CAPÍTULO I
esquemas de cunho puramente assistencialista, que desestiDo
Património
Histórico e Artístico Nacional
mulem a criatividade e o espírito de iniciativa dos produtores
culturais na obtenção dos recursos. As medidas de apoio ao
Art. 1~. Constitui o patrimóriiõ históriCo e artíStica namecenato privado, pressupondo entendimentos diretos com cional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no
empresas incentivàdoras, contribuem para es_se o~jetivo. Foi país e cuja conservação seja de interesse público, quer por
dentro da mesma Jinha de raciocínio que s-e estipulou que sua vinculação a fatos memoráveis da História doBrasil, quer
o Fundo Nacional da Cultura não financiaria mais que 80% por seu excepcional valor arqueológico, etnográfico, bibliodo custo total de cada projeto, de modo a encorajar a busca gráfico ou artístico.
de financiamentos n:o setor privado.
§ 1~. Os bens a que se refere o-presente artigo só serão
9. Parece~nos, em con-clusão, que a presente proposta considerados parte integrante do património histórico e artísconstitui Um -instrumento hábil p~ua reforçar a capacidade tico nacional depois de inscritos separada ou agrupadamerite
do Estado de cumprir os preceitos de apoio à cultura f!revistos num dos quatro Livros do Tombo, de que trata o art. 49
na ConstituiçãO Federal.
__
- _ __
___ _
desta Lei.
Solicitamos que a preselile proposta Seja~ àâotada por § 29 Equiparam-se aos bens a que se refere o presente
Vossa Excelência na forma do Projeto de Lei _em anexo, e artigo e são também sujeitos a tombamento os monumentos
assim encaminhada ao Congresso Nacional.
naturais, bem como os sítios e paisagens que ímparte conservar
Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Exce- e proteger pela feição notável com que tenham sido dotados
lência os protestos do nosso mais profundo respeito. -Mar~ pelo natureza ou agenciados pelo indústria humana.
cílio Marques Moreira, Ministro da Economia, Fazenda e PlaArt. 29 • A presente lei se aplica às coisas pertencentes
nejamento- Sérgio Paulo Rouanet, Secretário da Cultura da às pessoas naturais, bem como as pessoas jurídicas de direito
Presidência da República.
privado e _de direito público interno.
Art. 39 Excluem-se do património histórico e artístico
LEGISLAÇÃO CITADA,
nacional as obras de origem estrangeira:
ANEXADA PELO AUTOR:
·t}_q_J,ie_pertençam às representações diplomáticas ou conDECRETO- LEI N' 2.809, DE 23 DE
sulares creditados no país;
NOVEMBRO DE 1940
2) que adornem quaisquer veículos pertencentes a empre~
sas estrangeiras, que façam carreira no país;
Dispõe sobre a aceitação e aplicação de donativos
3) que se induam entre os bens referidos no_ art. l_Q _da
particulares pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Ar- Introdução do Código Civil, e que continuam sujeitas à lei
tistico Nacional
pessoal do proprietário;
O Presidente da República, usando da atribuiçã_o que
4) que pertençam a casas de comércio de objetos histólhe confere o art. 180 da Constituição; decreta:
ricos ou artísticos;
Art. }9 Fica o Serviço do Património Histórico e Artís5) que sejam trazidos para exposições comemorati_vas,
tico Nacional autorizado a aceitar e receber quaisquer quantias educativas ou comerciais;
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6) que sejam importadas por empresas estrangeiras expressamente para adorno dos respectivos estabelecimentos.
Parágiafo úidco. As mencionadas nas alíneas 4 e 5 terão
guia de licença para livre trânsito, fornecida pelo Serviço do
Património Histórico e Artístico Nacional.
CAPÍTULO II

Do_ Tombamento
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tas, será o processo remetido ao Conselh_o Consultivo, do
Serviço do Património Histórico e Artística Nacional, que
proferírá decisão a respeito, dentro do prazo de sessenta dias,
a contar do seu recebimento. Dessa decisão não caberá recurso.
Art. 10. O tombamento dos bens, a que _se refere o
éirt. 6" dessa lei, será considerado provisório ou definitivo,
conforme esteja o-respectivo processo iniciado pela notificação
ou concluído pela inscrição dos referi~os _bens no comp_e~ente
Livro do Tombo.
Parágrafo único. Para todos os efeitos, salvo a disposição
do art. 13 desta lei, o tombamen~o provisório se equiparará
·
ao definitivo.
-

Art. 4~ O -Serviço do Património _Histórico e Artí_stico
Nacional possuirá quatro· Livros do Tombo, nos quais serão
inscritas as obras a que se refere o art. 1~ desta lei, a saber:
1) no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, as coisas -pertenceiJ.teS às categorias de- arte arq ueológica etnográfica, ameríndia, e popular, e bem assim as menCAPÍTULO III
cionadas no§ 2~" do citado art. 1". _
_______ _
Dos
Efeitos
do Tombamento
2) no Livro do Tombo HistóricO, ã.s COisaS de ínteresse
histórico e as obras de arte histórica;
Art.ll. As coisas tombadas, que pertencem à União
3) no Livro do Tombo das Belas Artes, as coisas de
aos Estados ou_ aos Municípios inalienáveis pOr natureza, só
arte erudita, naciOiial ou estrangeira;
4) no Livro do Tombo das Artes Aplicadas, as obras poderão ser transferidas de uma à outra das referidas entique se incluírem na categoria das artes aplicadas, nacionais dades.
Parágrafo único. Feita a transferência-; dela deve o adquiou estrangeiros.
rente dar imediato conhecimento ao Serviço do Património
§ 19 Cada um dos Livros do Tombo poderá ter vários
Histórico e Artistíco Nacional.
volumes.
Art. 12. A alienabilidade das obras históricas ou artís§ 2"'s bens, que se incluem nas categorias enumeradas
nas alíneas 1, 2, 3 e 4 do presente artigo, serão definidos ticas tombadas, de propriedade de pessoas_ naturais ou jurídie se especificados no regulamento que for expedido para exe- cas de direito piívad_o sofrerá as restrições constantes da presente lei.
cução da presente lei.
Art. 13. O tombamento definitivo dos bens de proprieArt. s~. O toinbamento dos bens pertencentes â União,
aos Estados e aos Municípios se fará de ofíCió, põr ol"dem dade particular será por iniciativa: -do órgão competente do
do diretor do Serviço- do Património Históri!dLe. A_rtístic_o Serviço do Património Histórico e Artfstico Nacional, transNacional, mas deverá ser notificado à entidade a quem perten- àito para os devidos efeitos em livro a cá.rgo dOS oficiai"s
cer, ou sob cuja guarda estiver a coisa toinbada, a fim de do registro de imóveis e averbado ao lado da transcrição do
dominío.
produzir os necessários efeitos.
-- § 19 No caso de transferência_de prqpriedade dos bens
Art. 6~. O tombamento de coisa_ pertencente à pessoa
natural ou à pessoa Jurídica de d!reitcfprivado se fará volun- de que trata este artigo, deverá o adquirente, dentro do prazo
de trinta dias, sob pena de multa de dez por cento sobre
tária ou compulsóriamente.
Art. 7<~ Proceder-se-á tombamento voluntário sempre o- respectivo valor, fazê-la constar do registro, ainda que se
que o proprietáriõ ó pedir e a coisa se revestir dos requisitos trate de transmissão judicial ou causa martis
§ 2» Na hipótese de deslocação de tais bens, deverá
necessários paia conStitUi parle iiúegrãnte-dõ pafrimônio histórico e artístico nacional a juízo do Conselho Consultivo o proprietario, dentro do mesmo prazo e_ sob pena da mesma
do Serviço do PatrimóniO -Histórico e Artístico Nacional, ou multa, inscrevê-los no registro do lugar para que tiverem sido
sempre que o mesmo proprietário anuir, por escrito, à notifi~ deslocados.
§ 39 • A transferência deve ser comunicada pelo adquicação, que se lhe fizer, para inscrição da coisa em qualquer
rente, e a deslocação pelo proprietário, ao Serviço do Patridos livros do Tombo.
Art. s~ Proceder-se-á ao tombamento compulsório móniO Histórico e Artístico Nacional, dentro do mesmo prazo
quando o proprietário se recusar a anuir à in-sCrição da coisa. e sob a mesma pena.
- -Art. 14. A coisa tombada não poderá sair do país, seArt. 99 • O tOmbamento compulsório se fará de acoi"do
_não por curto prazo, sem transferência de domínio e para
com o seguinte processo:
1) o Serviço do Património Histórico e Artístico N acionai fim de intercâmbio cultural, a juízo do Conselho Consultivo
por seu órgão competente notificará o proprietáriO-para anuii do Serviço do Património Histórico e Art!stico Nacional.
Art. 15. Tentada, a não ser no caso previsto no artigo
ao tombamento, dentro do prazo de quinze dias a contar
do recebimento da notificaçáo, Ou pa-ra, si o- qulsCi"""ii'ri.pUgnar, anterior, a exportação para fora do país. da coisa tombada,
oferecer dentro do mesmo prazo as razões de sua impugnação. será esta seqüestrada pela União ou pelo Estado em que se
encontrar.
2) no caso de não haver impugnação dentro do prazo
§ 1' Apurada a responsabilidade do proprietário serassinado que é fatal o diretor do serviço do Património Histólhe-á imposta a multa de cinqüenta por cento do valor da
rico e Artístico Nacional ma_ndará por simples despacho que
coisa que permanecerá sequestrada em garantia do pagamento
se proceda à inscrição da coisa no çorppetente Livro do tombo. e até que êste_se faça.
§ 2~. No caso de reincidência, a multa será elevada ao
3) se a iiilpugnação for oferecida dentro do prazo assinado, far-se-á vista da mesma dentro de outros quinze dias fatais dóbro.
§ 3' A pessoa que tentar exportação de coisa tombada
ao órgão de que houver mandado a iniciativa: âo tombamento,
a fim de sustentá~la. Em seguida independentemente de cus- além de incidir na multa a que se referem os parágrafos ante·
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ricires incorrerá nas penas cominadas no Código Penal para

o crime de contrabando.
Art. 16. No caso de extravio ou furto de quaisquer objeto tombado o respectivo proprietário deverá dar conhecimento do fato ao Serviço do Patrimônio Históric.o e Artísfic.o
Nacional, dentro do prazo de cinco dias, sob pena de multa
de dez por cento sobre o valor da coisa.
-Art. 17. As coisas tombadas não poderão em caso nenhum ser destruídas, demolidas ou mutiladas, nem sem prévia
autorização especial do Serviço do PafrimÔniÕ Histórico e
Artístico Nacional ser reparadas, pintadas ou restauradas, sob
pena de multa de cinqüenta por cento de dano causado.
Parágrafo único. Tratando-se de bens pertencentes ã
União, aos Estados ou aos -Municípios a autoridade respon~
sável pela infração do presente artigo incorrerá pessoalmente
na multa.
Art. 18. Sem prévia autorização do Serviço do Patri~
mónio Histórico e Artístico Nãcional, não- se-poderá na vizinhança da coisa tombada, fazer construção que lhe impeça
ou reduza a visibilidade, nem nela colocar anúncios ou cartazes, sob pena de ser mandada destruir a obra ou retirar o
objeto, impondo-se neste caso a multa de cinqüenta porcento
do valor do mesmo objeto.
-Art. 19. O proprietário de coisa tombada, que não dispuser de recursos para proceder as obras de conservação e
reparação que a mesma reque, levará ao conhecimento do
SerViço-do Património Histórico e Artístico Nacional a necessi~
dade das mencionadas obras, sob pena de multa correspondente do dobro da importância em que for avaliado o dano
sofrido pela mesma coisa.
§ 1'!' recebi a comunicação e consideradas necessárias
as obras, o"diretor do Serviço do Património Histórico e ArtístiCo Nacional mandará executá-las, a expensas da União, devendo as mesmas ser iniciadas dentro doprazo de seis meses,
ou providenciará ·para· -qíue sejã feita a desapropriação da
coisa.
§ 2~ A falta de qualquer das providências previstas no
paragrafo anterior poderá o proprietário requerer que seja
cancelado o tombamento da coisa.
§ 3~> Uma vez que verifique haver urgénciã ria realização
de obras e conservação ou-reparaç-âo eln qualquer coisa tombada, poderá o Serviço do Património-Histórico e Artístico Na~
cional tomar a iniciativa de projetá-las e executá-las a eXpensas
da União, independentemente da comunicação a que alude
este artigo por parte do proprietário.
__
Art. 20. As coisas tombadas ficam sujeitas â Vigilância
permanente do Serviço do Património Histórico e Artístico
Nacional que poderá inspecioná-los sempre que fôr jUlgado
conveniente, não podendo os respectivos proprietários -ou rcsponsaveis, criar obstáculos à inspeção, sob pena de multa
de cem mil réis elevada ao dobro em caso de reincidência.
Art. 21. _Os atentados cometidos contra os bens de que
trata o art. 1(1 desta lei são _equiparados aos cometidos contra
o património nacional.
CAPITULO IV
Do Direito de Preferência
Art. 22. Em face da alienação onerosa, de bens tombados, pertencentes a pessoas naturais ou pessoas jurfdicas de
direito privado a União, os Estados e os municípios terão,
nesta ordem, o direito de preferência.
§ 1". Tal alienação não será permitida, sem que previamente sejam os bens oferecidos, pelo mesmo preço, à União,
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bem como ao Estado e ao município em que se encontrarem.
O proprietário deverá notificar os títulares do direito de preferência a usá-lo, dentro de trinta dias, sob pena de perdê-lo.
§ _2". É nula alienação realizada çom y:iolas?9 qq d_isp_o~-
ta no parágrafo anteriOr, ficando qualquer dos titulares do
direito de preferência habilitado a seqüestrar a coisa e a impór
a multa de vinte por cento do seu valor ao transmitente e
ao adquirente, que serão por ela solidariamente responsáveis.
A medida _será pronuQciada, na forma dª-_lei pelo juiz que
conceder o sequestro, o qual só será levantado depois de
paga a multa e se qualquer dos_ titulares do direito de preferência nãq tiv~r adquirido a coisa no prazo de trinta dias.
§ 3~ O direito de preferência não inibe o proprietário
de gravar livremente a coisa tombada, de penhor, anticrese
ou hipoteca.
§ 4~ Nenh.um!J. venda jl;ldicial de l?e11~ tomb~dos se poderá realizar sem que, previamente, os titulares do direito
do preferência sejam disso notificados_judicialmente, não podendo os editais de praça ser expedidos sob pena de nulidade,
antes de feita a notificação.
§ ,S9 Aos titulares do direito de preferência assistirá o
direito de remissão se dela não làriçarem mão, até a assinatUra
do auto de arrematação_ ou até a sentença de adjUdicação,
as pessoas que, na forma de lei, tiverem a faculdade de remir.
§ 6~ O direito de remissão por parte da União, bem
corno do Estado e_ do município em que os_ bens se encontrarem, poderá ser exercida, dentro de cinCo diâs a partir
da assinatura do auto de arrematação ou da sentença_ de adjundicaçãO não se podendo extrair a carta enquanto não se esgotar
êste prazo, salvo se o arrematante ou o adjudicante for qualquer dos titulares_ do dire_ito de preferência.
CÁPITULO V
Disposições Gefais
Art. 23. O Poder Executivo providendãrá a feiiização
d_e acordo entre a União e os Estaçlo~. para melhor coordenação e desenvolvimento das atividades relativas à proteção
do património histói-ico e artístico nacional e pãra a uniformização da legislação estadual complementar sobre o mesmo
ª'ssunto.
_
_
Art. _2.4. _A União mantei'á-para a conservação e a_e:qiosição de obras históricas e artísticas de sua propriedade, além
do_Mus.eu Histórico Nacionª'l e do Museu Naciqnal de Belas
Artes, tantos outros museus nacion'aís quantos se tOmarem
neces.sários, develldO.Ol;ltrqssim,_ providenciar no sentido de
fay9r~ce_r a_i_nst_itujçãQ de museus estaduais e municipais, com
final~dades similares.
. ·-- .. -- -.
--: .
Art. 25. O Serviço do Património Histórico e Artístico
Nacional procurará entendimentos com as autoridades ecle~
siasticos, instituiÇões científicas históricaS Ou artísticas e pessôas naturais e jurídicas com o objetiVo de obter à cooperação
das mesmas em benefícios do patriitiônio históricO artístico
nacional.
A~t_ 26. os--negociantes de antíguidades, de Obras de
arte de qualquer natureza, de manuscritos e livros antigos
ou raros são obrigados a um re$!stro espeCial no Seryiço do
Património HistóriCo- e'ArtístiCO Nacion-al, cumprin-do-lhes
outrossim ãpresentar semeStralmente ao mesmo relações completas das coisas históricas e artísticas que possuirem.
Art; 27. Sempre que os_ agentes de leilões, tiverem de
vender objetos de natureza idêntica â dos mencionadops no
artigO anterior, deverão apresentar a respectiva relação ao

e
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órgão com~petentc do Serviço do Património Histórico e Artfstico Nacional, sob pena de incidirem na multa de cinqüenta

por cento sôbre o valor dos objetos vendidos.
Art. 28 Nenhum objeto de natureza idêntica à dos referidos no art. 26 desta lei poderá ser posto à venda pelos
comerciantes ou agentes de leilões, sem que tenha sido previamente autenticado pelo Serviço do Património Histórico e
Artístico Nacional, ou por perito ~m que o mesmo se louvar
sob pena de multa de cinqüenta por cento sôbre o valor atribuldo ao objeto.
Parágrafo único. A autenticação do mencionado obj_eto
será feita mediante o pagamento de uma taxa de peritagem
de_ cinco por cento sóbre o valor da coisa, se êste fôr .inferior
ou equivalente a um conto de réis, e de mais cinco mil réis
por conto de réis ou fração que exceder.
Art. 29. O titular do direito de preferência gosa de pri·
vilégio especial sóbre o valor produzido em praça por bens
tombados, quanto ao pagamento de multas impostas em virtude de infrações da presente lei.
Parágrafo único. Só terão prioridade sobre o privilégio
a que se refere este artigo os créditos inscritos no registro
competente, antes do tombamento da coisa pelo Serviço do
Património Histórico e Artístico Nacional.
Art. 30. Revogãm-se as disPoSiçOes erii contrário.
Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1937, 116' da Independência e 49• da República. -GETÚLIO VARGAS- Gustavo
capanema.
LEI N' 8.167, DE 16 DE JANEIRO DE 1991
Altera a legislação do ImPosto sobre a Renda relativa a incentivos fiscais, estabelece novas condições operacionais dos Fundos de Investimentos Regionais e dá
outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o tOltgreS"sO
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1ÇI A partir do exercício financeiro de 1991, c~rres
pondente ao período-base de 1990, fiCa restabelecida a faculdade da pessoa jurídica optar pela aplicação de parcelas do
imposto de renda -devido:
-1- no Fundo de Investimentos do Nordeste- FINO R
ou no Fundo de Investimentos da Amazónia -FINAM (Decreto-Lei nÇI 1.376, de 12 de dezembro de 1974, art. 11, I,
alfnea a), bem assim no Fundo de Re:cuperação_ Económica
do Espírito Santo- FUNRES (Decreto-Lei n• 1.376, de 12
de dezembro de 1974, art. 11, V); e
I I - em depósito para reinvestimento, de ÍJ.ue tratam: os
arts. 23 da Lei n' 5.508, de 11 de outubro de 1968, e 29
do Decreto-Lei n' 756, de 11 de agosto de 1969, e alterações
posteriores.
_ _
Art. 2o Ficarit mantidos, até õ eXercíCiO firi-anceiro de
2000, correspondente ao período-base de 1999, os prazos e
percentuais para destinação dos recursos de que tratam Ç)
art. 5' do Decreto-Lei n' 1.106, de 16 de junho d~ 1970,
e o art. 6• do Decreto-Lei n' 1.179, de 6 de julho de 1971,
e alterações posteriores, para aplicação em programas e projetes constantes dos planos regionais de desenvolvimento da
Amazónia e do Nordeste.
Parágrafo únicO. Enquanto não promulgadas as leis atinentes aos planos regionais, tle que trata o caput deste artigo,
os recursos serão aplicados em programas e projetas considerados prioritários pelo Conselho Deliberativo da respectiva
.S..uperintendência de Desenvolvimento Regional, em estreita
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conformidade com as diretrizes aprovadas pelo Presidente
da República.
Art. 3? A pessoa jurídica que optar· pela dedução prevista no art. lÇI recolherá nas agências bancárias arrecadadoras
de tributos federais, mediante Darf específico, o valor correspondente a cada parcela ou ao total do desconto.
,
§ 19 O Departamento do Tesouro Nacional autorizará
a transferência- dos 'recursos ao Banco Operador no pi'azo
_de quinze d,ias de seu rçcolhimento, para crédito ao fundo
_correspondente .. â ordem da respectiva Superintendência de
Desenvolvimento Regional.
§ 2° Após decorrido o prazo de que trata ·o parágrafo
an~erior, os recursos serão transferidos aos respectivos fundos
devidamente corrigidos pela variação do Bónus do Tesouro
Nacional Fiscal.
§ 3• Os valores das deduções do Imposto de Renda,
expressos na respectiva declaração, serão recolhidos pelo contribuinte devidamente corrigidos pelo mesmo índice de atualização aplicado ao valor do Imposto de Renda, de acordo
com a sistemática estabelecida para o recolhimento desse tributo.
§ 4\' O recolhimento das parcelas correspondentes ao
ince-ntivo fiscal ficará condicionado ao pagamento da parcela
do Imposto de Renda.
Art. 49 As importâncias repassadas pelo Departamento
do Tesouro Nacional, decorrentes das opções por incentivo
fiscal, de que trata o art. 19, inciso I, e outros recursos dos
Fundos de Investimentos, enquanto não aplicados, serão atualizados monetariamente pelos Bancos Operadores, referidos
no Decreto-Lei n' 1.376, de 12 de dezembro de 1974, segundo
a variação do Bônus do Tesouro Nacional Fiscal- BTNF.
Parágrafo único. O resultado da variação monetária
constitui recursos dos aludidos fundos.
Art. 5• Os Fundos de Investimentos aplicarão os seús
recursos, a pattir do orçamento de 1991, sob a forma de subscrição de debêntures, conversíveis ou não eni ações, de emissão da~ empresas beneficiárias, observando-se que a conversão
somente ocorrerá:
I - após o projeto ter iniciadO- a sua fase de operação
"atestada pela Superintendência de Desenvolvimento Regional
respectiva;
11- em açõespreferenciais sem direito a voto, observada
_
a legislação das sociedades por ações.
§ 1Çl _ O montante a ser aplicado em debêntures não conversíveis não poderá ser superior a trinta pOr cento do orçamento anual de cada fundo, excluídos os valores destinados
a projeto próprio, de que trata o art. 9? desta lei, nem superior
a trinta por cento de cada aplicação nos casos de projeto
de implantação e cinqüenta por cento nos casos de ampliação,
diversificação e modernização.
§ 2~ Os Bancos Ope-radores poderão efetuar distribuição secundária das debêntures de que trata o parágrafo anterior, observadas as normas em vigor sobre a matéria.
§ 3~ A conversão das debêntures em ações deverá se
efetivar integralmente no prazo de um ano,.a contar do início
de operação do projeto.
§ 49 As debêntures a serem subscritas com os recursos
dos fundos deverão ter garantia flutuante.
§ 59 A emissão de debêntures se fará por escritura particular.
§ 69 Não se aplica às debêntures de que trata esta lei
o disposto- nos ãrts. 57, § P, 60 e 66 a 70 da Lei n 9 6.404,
de 15 de dezembro "de 1976 (Lei das Sociedades por Ações)
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§ 7" As debêntures renderão juros de _quatro por cerito
ao ano, pagáveis de doze em doze meses, calculados sobre
o valor do principal atualizado monetariamente, segurido a
variação do BTNF, e capitalizá-veis somente durante o período
de carência, que terá como termo final o início de operação
do projeto atestado pela Superintendência de Desenvolvimento Regional respectiva.
Art. 6"' Os Fundos de Investimentos ficam autorizados
a subscrever as sobras de valores .mobiliários emitidqs por
companhias abertas. vinculadas a projeto aprovado, obedecidas as normas da legislação em vigor sobre a mat!êria e
respeitado o limite de desembolso de recursos_ pelos fundos.
Art. 7~ Para efeito de avaliação, os títulos integrantes
da carteira dos Fundos de Investimentos_ serão. .Gomputados:
I - pela cotação média do último dia em que foram negociados, na hipótese de ações cotadas em" bolsa;
II- pelo valor patrimonial, com base no balanço _da empresa no último exercício, corrigido segundo a· variação do
BTNF, até a data da avaliação, na hipólese de ações não
cotadas em bolsa;
III- pelo valor atualizado, acrescido dos_ juros decorridos, na hipótese de dcbêrltures.
Parágrafo úilico. -Deverão ser constituídas provisões
adequadas, a fim de ajustar o valor de avaliação conStantes
das carteiras dos fundos ao yalor provável de realização desses
investimentos, com base em parecer técnico elaborado pelos
Bancos Operadores, e ouvida a Superintendência de Desenvolvimento Regional respectiva.
Art. 89 OS Certificados_ de lnvcst_imentos poderão ser
convertidos, mediante leilões especiais realizados nas bols.as
de valores, em títulos pertencentes às carteiras dos fundos,
de_ acordo com suas respectivas cotações._
_
.
§ I' Caberá à Comissão de Valores MobiliáriQ,<;, ouvidos as Agências de Desenvolvimento Regional e os Bancos
Operadores, fixar as condições e. os sistemas 4~:
I - conversão de que trata este artigo; e
II- negociação dos certificados de inyestime_ntos e.!Jl Q_olsas de valores.
~
§ 2' Os Bancos Operadores poderão esÍipuiãr-pagamento em moeda corrente de parcela do preço dos títulos
ofertados nos leilões especiais.
§ 3Q Os Certificados de. Investim~ntos referido§_peste
artigo poderão ser escriturais, mantidos em conta de depósito
junto aos Banc9s Operadores.
Art. 9" As Agências de Desenvolvimento Regional e
os Bancos Operadores assegurarão às pessoas jurídicas ou
grupos de empresas coligadas que, isolada ou conjuntamente,
detenham, pelo menos, cinqüenta por cento do_capital votante
de sociedade titular de projeto beneficiário do iricentivo, a
aplicação, nesse projeto, de recursos equivalentes a setenta
por cento do valor das opções de que trata o art. to, inciso
I.
§ 1~" Na hipótese de que tarata este artigo, serão obedecidos os limites de incentivos fiscais comtantes do esquema
financeiro aprovado para o projeto, ajustado_ ao Orçam~nto
Anual dos Fundos.
§ 2~" Nos casos de participação conjunta, será obedecido
o limite mínimo de dez por cento" do capital votante para
cada pessoa jurídica ou grupo de empresas _coligadas, a ser
integralizado com recursos próprios.
§ 3Q O limite míním-o de que trata o parágrafo anterior
será exigido para as opções que forem realizadas a partir
do exercício seguinte ao da entrada em vigor desta Lei.
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§ 4o Relativamente aos projetes privados, não governamentais, voltados para a construção e exploração de vias de
comunicação e transportes e de complexos energéticos considerados prioritários param o desenvolvimento regional, o limite mínimo de que trata o § 2~" deste artigo será de cinco por
cento.
§ 5~> Consideram-se empresas coligadas, para fins- do
disposto neste artigo, aqueles cuja maioria do capital votante
seja controlada, direta ou indiretamente, pela mesma pessoa
_física ou jurídica, compreendida também, esta última, como
int~grante do grupo. § 69 Os investidores que se enquadrarem na hipótese
deste artigo deverão comprova-r essa sifuação antecipadamente à aprovação do projeto.
·
§ 1~ A aplicação dos recursos dos Fundos relativos às
pessoas jurídicas ou grupos de empresas coligadas que se enquadrarem na hipótese deste artigo será realizada:
I - quando o controle acionário ocorrei' de forrila isolada, sob a modalidade de ações escriturais_ coin direitO de voto,
observadas as normas das sociedades por ações; e
II- nos casos de participação conjunta minoritária sob
-a modalidade de ações ou debêntures conversíveis. ou não
em ações.
Art. 10 Aos Conselhos Deliberativos das_ Superintendências de Desenvolvimento Regional caberá;
I - no início de cada exercício, definir as diretrizes e
prioridades para orientar a progração orçamentária_ anual e
aprovar o Orçamento Anual dos Funclos;
.
II- aprovar os projetes merecedores das_ aplicações de
recursos, observado_s os parâmetros e objetivos· constantes
dos Planos Regionais de Desenvolvimento.
§ 19 Antes de ser submetido ao Conselho Deliberativo
das Superintendências de Desenvolvimento Regional, o proje.to" deverá receber parecer conclusivo favorável das Secretarias Executivas das respectivas superintendênCias, nó prazo
de cento e oitenta dias, a partir de sua apresentação.
:· . §" 2'- o acompanhamento e a fiscalização dos projetos
beneficiários seião realizados pelas Superintendências de Desenvolvimento Regional, as quais recorrerão ao concurso dos
Bancos Operadores e de auditorias independentes.
§ 39 Os projetós apro-vados e com implantação ainda
não iniCiada, serão reava1iados pela Secretaria Executiva das
_Superi~"tEmdênciaS de Desenvolvimento Regional para efeito
de-enqUadramento na-sistem-áffcil Oia eStabelecida.
§ 4° Os Bancos Operadores ficam ·responSáveis pela
conversão de que trata o art. 49 desta Lei.
Art. 11. Os recursos dos Fundos de que trata esta Lei
destinar-se-ão, nos projetes a serem aprovados, à cobertura
de investimentos fixos, sendo:·
I - nos casos de projetes industriais, preferencialmente
para máquinas, aparelhos e equipamentos; e
II- nos demais projetes, as StiperintendêriciaS de De-senvolvirD:ento R_e_gional estabelecerão, previamente_, as inversões fixas a serem_admitidas para efeito de vincúlação.
Parágrafo único. A aplicação de recursos do Finor e
do Finam em prójetos agropecuários somerite se fatá em regiões de reconhecida vocação agropastoril, respeitadas as dire~
trizes governamentais de preservação ambiental e, em situação
de conflito sodal, ouvido o Incra.
Art. 12. A aplicação dos recursos dos.flúidos S!!r_á reali~
zada em estritã consonância com os objet1VoS- dO piOjeto e
em conformidade com todas as clúasulas CO!ldicionanteS quano

_
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do da sua aprovação pelo Conselho Deliberativo das Superin-

tendências de Desenvolvimento RegionaL
§ 1<:>

O descumprimento do· dispOsto Íto caput deste arti-
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deste do Brasil SIA e no Banco da Aritazónfà.-SlA, re-spectiva-

mente, para reinvestimento, quarénta pot CerffO do valor do
Imposto de Renda devido pelos referidos empreendimentos,

go resultará:
calculadOs- sobre o lucro da exploraçã-ó~-acresciâo de CíilQüenta
I - no cancelamento, pelo Conselho Deliberativo dares- por cento de recursos próprios, ficando, porém, a liberação
pectiva Superintendência, dos incentivos aprovados;
desses recursos condicionada à aprovação, pelas Agências do
II- no recolhimento, pela empresa beneficiária, ao Ban- Desenvolvimento Regional, dos respectivos projetes técnicoco Operador, das quantias recebidas, corrigidas marretaria- econômicos de modernização ou complementação de equipamente, segundo a .vMiação do BTNF, a partir da data de mento.
§ 1~ Os recursos de que trata este artigo, enquanto não
seu recebimento, acrescidas de multa de vinte por cento e
de juros de um por cento ao mês, deduzidas, no caso de aplicados, serão corrigidos monetariamente pelo Banco Opeaplicação de recursos sob a forma de debêntures, as parcelas rador, com base na variação do BTNF.
já amortizadas.
§ 2"' _Poder_á ser deduzida a quantia correspondente a
§ 2~" Sem prejuízo do disposto no§ to:- deste artigo, a dois por cento-dO\•ãlOf"âe caâa j>arc_ela de reCUrsOs liberada,
ConiiSsão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores a ser dvidida, em partes iguais, eil.tie- a Agência de Desenvolas penalidades previstas no art. 11, da Lei n~ 6.385, de 7 vimento Regional e o Banco Operador, a título de custo de
.de dezembro de 1976.
·
' administração do projeto.
§ -3.,. Após Orecofhimento dos recursos, a empresa bene§ 30 Na hipótese de 0 projeto não ser aprovado, caberá
fiCiáiia emissora fiCa:ãutorizada a proceder a redução do capi- ao Banco Operador devolver à empresa depositante a parcela
tal social, proporcionalmente às açôes subscritas pelo Fundo, de recursos próprios e recolher à União Federal 0 valordeposicom o conseqüente cancelamento dos respectivos títulos.
tado como incentivo.
Art. 13. A apuração dos desvios das aplicações dos reArt. 20. Pela administração dos_ recursos dos Fundos
cursos dos Fundos será feita mediante procedimento adminis- de Investimento, caberão as seguintes remunerações:
tnltivo, instaurado sob pena de responsabilidade, pelas Supe1 _três por cento ao ano _ao banco operador, devidos
rintendências de Desenvolvimento Regional, com a partici- mensalmente, calculados so_bre 0 _valor do patrirnônio líqüido
pação de representante do Banco Operador, admitida ao infra- do respectivo Fundo, a título de serviço de administração
tor ampla defesa.
das carteiras;
11 _um e meio por cento ao Banco Operador, calculaArt. 14. A falta de recolhimento, pela empresa beneficiãiia; -dos valores apurados em processo, no prazo de trinta dos, sobre 0 valor de cada liberação de recursos pelo respectivo
diaS contados da data do recebimento da comunicação do Fundo, para custeio de atividades_ de pesquisa e promoção;
cancelamento, importará na execução judicial a ser promovida
pela Agência de Desenvolvimento Regional.
III -três e meio por cento à Superintendência de DesenArt. 15. As importâncias recebidas, na forma do art. vOivimento Nacional, calculados sobre o valor de cada libera~
11, 'reverterão em favor do fundo correspondente, cabendo ção de recursos pelo respectivo Fundo, para custeio das ativiao Banco Operador respectivo, caso os títulos já tenham sido dades de. pesquisa e promoção relaciOnadas com as regiões
negociados, promover a emissão de novas quotas.
_beneficiadas com os incentivos e de análise, acompanhamento
· Art. 16. Para efeito do disposto no art. 12, equipara-se e fiscalização dos projetas.
â aplicação de recursos em desacordo com o projeto aprovado:
Art. 21. As empresas beneficiárias dos recursos dos
I - a paralisação ou suspensão das obras ou serviços de Fundos ficam obrigadas, em cada exercício, a feriteter ã Ccimplantação do empreendimento, sem prévia autoriZação da missão de Valores Mobiliários e aos Bancos Operadores dos
autoridade competente; e
respectivos Fundos cópias das demonstrações firianceiras devi·
II- o descumprimento dos cronogramas estabelecidos damente auditadas por auditores independentes.
__
_
Art. 22. É assegurado, aos beneficiários de projetos
no ato de aprovação do projeto, motivado pofJalta de aparte
de recursos do grupo empreendedor, salvo motivo de força aprovados e em implantação, o direito à adoção de uma das
maior devidamente comunicado à Superintendência de Desen- seguintes alternativas:
volvimento Regional e por ela reconhecido.
I - opção pela sistemática de incentivos fisCais instituída
Art. 17. Considerar-se-á solidariamente responsáveis pela presente Lei;
pela aplicação dos recursos dos Fundos liberados pelos bancos
II- conclusão do empreendimento por meio de outras
operadores e recebidos a partir da data da publicação desta fontes de recursos.
Lei a empresa titular do projeto e _seus acionistas contrõArt. 23. A faculdade referida no art. 1~ será extinta
ladores.
no prazo de dez anos, a contar do exercfció- fiDaiiCéiro de
Art. 18. Cabe à Comissão de Valores Mobiliárias disci- 1991, ano-base de 1990, inclusive.
plinar a constituição, a organização, o· funci:~name~to e a
A:rt. 24. Os estatutos da c9mpanhia poderão excluir o
administração do Fundos Mútuos de Ações Incentivadas, in~ dire_ito de preferéncia nas subscrições das debêntures converclusive estabelecer normas e práticas a serem observadas quan- slveis-ein ações correspondentes a emisSões a serem adqui·
to à administração e composição das carteiras de títulos e ridas, exclusivamente, com recursos dos.Fundos.
valores mobiliários; bem assim quanto aos limites máxim'os
Art. 25. Aplicam-se ao Fundo de Recuperação Econôde remuneração.
- mica do Estado do Espírito Santo - FUNRES e ao Grupo
~
Art. 19. Asempresasquetenhamempreendimentosin- ExecutivO para Recuperação Económica do Estado do Espfdustriais e agroindustriais, em operação nas áreas de atuação rito Santo- GERES, no que couberem, as disposiÇões desta
da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste -SU- Lei.
DENE - e da Superintendência de Desenvolvimento da
Art. 26. Até doze meses após o início da legislattua ~
Amazônia -SUDAM, poderão depositar no Banco do Nor~ ~iniciar-se em 1991, Comissão Mista do Congresso Nacion~l
o
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reavaliará os incentiVos. fiscitis regiori"als, propo-ndo as medidas corretivas à luz de suas conclusões

Art. 27.

O Poder Executivo "regUlamentará a presente

Lei no prazo de sessenta dias contados de sua publicação.

Art. 28.--- Esta Lei entra em vigor na_data de su~-publi
cação.
Art. 29. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 16 de janeiro de 1991; 170~ da Inâependência
e 103• da República. ~ FERNANDO COLLOR - Zélia M.
Cardoso de Mello.

LEI N• 6.385
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1976
Dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e
cria a Comissão de Valores Mobiliários
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e.eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

Das Disposições Gerais.
Art. 19 Serão disciplinadas e fiscalizadas de acordo com
esta Lei as seguintes atividades:
.
_.

I - a emissão e distribuição de valores mobiliários no
mercado;
II- a negociação e intermediação no mercado de valores
mobiliários;
III- a organização, o funcionamentO A as opera-Ções das
bolsas de valores;
IV- a administração de carteiras e a cUstódia de valo.res
mobiliários;
V- a auditoria das companhias abeitas;
VI -os serviços de consultor e analis,tÇt de valorc:::s. mobi·
liárioS.- Art. 29 Sao ~Valores mobiliários sujeitOs ao iegime desta
Lei:
I - as ações, partes beneficláriã.S e debêntures, os cupões
desses títulos e os bónus de subscrição;
I I - os certifiCados de depósito de valores mobiliários;
III -outros títulos criados ou emitidos pelas sodedades
anónimas a critério-do COnselho MonetáriO Nación41;
Parágrafo único. Excluem-se do i"egime desta Lei:
I - os títulos da dívida pública federaf, -estadual ou municipal;
II- os títulos cambiais de responsãbilidade de instituição
fiiümceífa, exceto as debêntures.
Art. 39 Compete ao Conselho Monetário Nacional:
I - defiilír a política a ser observad_a na organização
e no funcionamento do mercado de valores mobiliários;
II- regular a utilização do crédito nesse mercado;
III- fixar, a Orientação geral a ser observada pela Com is~
são_ d_e Valores Mobiliários no exercício de suas atribyi_ç_ões;
IV- definir as atividades da Comissão de_ Valo_res..Mobiliários que devem ser exercidas em coordenação com o Banco
Central do BrasiL
Parágrafo único. Ressalvado o disposto neSta lei, a fiscalização do mercado fínancei:i"o e de cã.pitãiS ·continUará a ser
exercida, nos termos da legislação em vigor, pelo Banco Central do Brasil.
Art. 49 O Córiselho Monetário Nacional e a Comissão
de Valores Mobiliários exercerão. as atribuições previstas na
lei para o fim de:
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I - estimular a formação de poupanças e a sua aplicação
_
I I - promover a expansão-e--o-funcionamento eficiente
e regUlar do ·mercado de ações; e estimular as aplicaÇões per·ma:nerites sem_ ações do capital social de companhias abertas
sob controle de capitais privadOs nacionais;
lll --assegurar o funcioilamento eficiente e regUlar dOs
mercados da bolsa e de balcão;
IV- proteger os títulares de valores mobiliárioS e os
investidores do mercado contra:
a) emissões iregulares de valores mobiliários;"- b) a tos ilegais de administradores e acionistas con(roladores das companhias abertas, ou de administradores de carteira de valores mobiliários;
-V- evitar ou coibir modalidades de fraude ou manipulação destinadas a criar condições artificiais de demanda, oferta ou preço doS valores mobiliários negociados no riteicadÕ;
VI -assegurar o acesso do público a informações sobre
OS valores mobiliários ne'gociados e aS_- CO!Dpanhias que OS
tenham emitido;
VII- assegurar a observância d_e -práticas comerciais
eqüitatlv3s rio mercado de valores mobiliários;
VIII--:- assegurar a observância no mercado, das condiç_ões·de utilização de crédito fixadas pelo Conselho Monetário
-Nacioriãl.
·
· -- --

c:m valores mobjliários;

T

--

CAPÍTULO II
Da Comissão de Valores Mobiliários
Art. 59 É instituída a Comissão de Valores Mobiliários,
entidade autárquica~ vinculada-ao MiniStério da Faierida.
- ___ ,--.Art. 69_ A Comissáo"de Valores Mobiliários serã admi~
nistrada por um presidente e quatro diretores, nomeados pelo
Presidente da República, dentre pessoas de ilibada reputação
--e-reconhecida" competência em niatétia de _ mercado de_ capitaiS.
§ 19 O presidente e os d_iretores serão substituídos, em
suas faltas, na forma do regimento interno, e serão demissíveis
- ad nutum.
§ 29 Õ presidente da Comissão terá assento no-Conselho
Monetário Nacional, com direito a voto_._
__.
._
§ 39 A Comissão funcionai-ia comO órgão de deliberação
colegiada de acordo com o regimento interno previamente
~provado pelo Ministro da Fazenda, e no qual serão fixadas
as atribuições dõ presidente, do-s diretores e do colegiado.
§ 49 O qu-adro-permanente do pessoal da Comissão será
constituído de empregos regidos pela legislação trabalhista,
cujo pr<?vimento, excetuàd:ls as funções compreendidas no
- Grupo Direçâo e AsSessOi-amento Superior, será feito mediante concurso público.
Art. 79 A Comissão custeará as ·despesas necessárias
ao seu funcionamento com os recursos provenientes de:
I - dotações das reservas monetárias a que se refere o
art. 12 da Lei n' 5.143, de 20 de outubro de 1966, alterado
pelo Decreto-Lei n' 1.342, de 26 de agosto de 1974, que lhe
forem atribuídas pelo Conselho Monetário Nacional;
_ II- dotações que lhe forem consignadas no orçamento
·federal;
III -receitas provenientes da prestação de serviços pela
Comissão, observada a tabela aprovada pe_Io Conselho Monetário Nacional.
IV- renda- de -bens p-ã:trimonais e receitas eventuais.Art, 89 Compete à Comissão· de Valores Mobilários:
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· I - suspender a negociação de determinado valor mobiI - regulamentar, com observância da política definida
pelo Conselho Monetário Nacional, as matérias eXpressamen- liário ou decretar o recesso de bolsa de valores;
II - suspender ou cancelar os registras de que trata esta
te previstas nesta Lei e na Lei de Sociedades_ por Ações;
Lei;
·
l l - administrar os registras instituídos por esta Lei;
III- divulgar informações ou recomendações com o fim
III -fiscalizar pennanentemente as atividades e os serviços do mercado de valores mobiliários, de que trata o art. de esclarecer ou orientar os participantes do mercado;
19 , bem como a veiculação _de informações relativas ao mercaIV- proibir aos -partfciparites dO -mercado; sõb comido, às pessoas que dele participem, e aos valores nele Õ.egonação de multa, a prática de atos que especificar, prejudiciais
ciados;
- ------IV- propor ao Conselho Monetário Nacional a eventual ao seu funcionameritõ- regular.
9 -0-íri_quérito,noS.. caSoS dO_ iTidSo V deste· aitigo,
§
2
fixação de limites máximos de preço, comissOes, eritolumentos
e quaisquer outras vantagens cobradas pelos intermediários observará o procedimento fixado pelo Conselho Monetário
Naciorial, assegurada ampla defesa.
do mercado;
Art. 10. A Comissão de Valores Mobiliários poderá
V- fiscalizar e inspecionar as companhias abertas,- dada
prioridade às que não apresentem lucro em balanço ou às -celebrar convênios para a execução dos serviços de sua competência em qualquer parte do território ·nacional, observadas
que deixem de pagar o dividendo mínimo obrigatório.
as
normas da legislação em vigor.
§ 19 O dísposto neste artigo náo exclui a competência
Art. !L A Comissão de Valores Mobiliários poderá
das bolsas de valores com relação aos seus membros e aos
impor aos infratores das normas desta Ld, da Lei de Socievalores mobiliários rielas negociados._
§ 29 Ressalvado o disposto no art. 28 a Comissão de dades por Ações, das suas resoluções bem como· de-outras
Valores Mobiliários guardará sigilo das informações que obti- normas legais cujo cumprimento lhe ·incumba fisCaJízar, as
seguintes penalidades:
ver, no exercício de seus poderes_de fiscalizaçâo.
I - advertência;
§ 3'? Em conformida~e_ com o que dispuser seu regimenII- multa;
·
to, a Comissão de Valores Mobiliários poderá:
III -suspensão do exercíciO de cargo de administrador
I - publicar projeto_de ato normativo para receber sugesde companhia aberta ou de entidade_ do sistema de distrij:mição
tões de interessados;
II -convocar, a seu juízo,- qualquer pessoa que possa de valores;
contribuir com informações ou opiniões para o aperfeiçoaIV.:..__ fnabiÚtaçào para o exercíciO --dOS -carg~s referidos
mento das normas a serem promulgadas.
no inciso anterior;
- - Art. 9"? A Comissão_ de Valores Mobiliários terá jurisdiV~ suspensão da autorização ou registro para exercício
ção em todo o território nacional e no exercício de suas atribui- das atividades de que trata esta Lei;
_ _
ções, observado o disposto no art 15, § 29 , poderá:
VI- cassação da autorizaç~o ou ~egistro _indic_a~d_os. no
I - examinar registres contábeis, liVros ou doCumentos. inciso anterior:·
a) as pessoas naturais e jurídicas que integram o sistema
§ 19 - A multa não excederá o maior destes valores:
de distribuição de valores mobiliários (ar!. f5);
I - quinhentas vez~s o valor_ nominª"l de uma Obrigaç_ãç
b) das companhias abertas;
ReajustáVel do" TesOuro Nacional;
c) dos fundoS e sociedades de investimento;
II- trinta por cento do valor da_ emissãq ou operação
d) das carreiras e depósitos de valores mobiliários (art. irregular.
23 e 24);
§ 2~' --A- multa cominada pela "inexecução de ordem da
e) dos auditores índependentes;
-Comissão não excederá dez vezes o valor nominal de uma
fJ dos cons_ultores e analistas de valores mobiliáríós;
Obrigação ReajUstável do Tesouro Nacional por dia de atraso
g) de outras pessoas quaisquer, naturais ou "jurídicaS, que no seu cumprimento.
participem do mercado, ou de negócíos- nO mercado, <J.uãndo
§ 39 - As penalidades dos incisos III a VI somente serão
houver suspeita flni.dada de fraude ou manipulação-destinada aplicadas nos casos de infração grave, ·assim definidos em
a criar condições artificiais de demanda, oferta ou preço dos normas da Comissão, ou de reincidência.
valores mobiliários;
§ 4"- As penalidades só s·erão impostas com observância
II- intimar as pessoas referidas no inciso anterior a pres- do procedimento previsto -no § zo do art. 9~, cabendo recurso
tar informações ou- esclarecimentos, sob pena de multa;
_ para o Conselho Monetário Nacional. nos termos do regulaIII- requisitar informações de qualquer órgão público, mento por este aprovado.
autarquia ou empresa pública;
·
A ri:. 12. Quando o inquérito, instaurado de acordo com
IV- determinar às companhias abertas que republiquem, com correções ou aditamentos, demonstrações finan- o § 29 do art. 9". concluir pela ocorrência de crirrie de ação
pública, a Comissão de Valores Mobitiários ofiCia:iá" ilo Minisceiras, relatórios ou informaç6es divulgadas;
V -apurar, mediante inquérito administrativo, atos ile- tério Público, para a propositura da ação penal.
gais e práticas rião ·equitativas de administradores e acionistas -- Art. 13. A Comissão de Valores Mobiliários manterá
de companhias abertas, dos intermediários e dos demais parti- serviço para exercer atividade consultiva ou de orientação
junto aos-agentes do mercado de valores mobiliários ou a
cipantes do mercado;
_
VI- aplicar aos autores das infrações indicadas no inciso qualquer investidor.
Parágrafo úriico. Fica a critério da Comissão de -VaiO"res
anterior as penalidades previstas no art. 11, sem prejuízo da
Mobiliários divulgar ou não as resp_ostas ãs congllt.as. qu 11-os
responsabilidade civil ou penaL
§ 1" Com o fim de prevenir ou corrigir situações anor- crítéiiOs de orientação:
mais do mercado, como tais conceituadas pelo Conselho MoArt. 14. A ComiSsão de Valores MobiliárioS pOderá
netário Nacional, a Comissão poderá:
prever em seu orçamento. dotações de verbas às bolsas de
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valores, nas condições a serem aprovadas pelo Conselho Monetário NacionaL

CAPÍTULO III
Do Sisteina de Distribuição
Art. 15. O sístema de dis_tribuição de valores mobiliários compreende:
I - as instituições financeifã.-s -e·-demais sociedades que
tenham por objeto distribuir emissão de valores mobiliários:
a) como agentes da companhia emissora;
b) por conta própria, subscrevendo ou comprando a emissão para a-colocar no mercado;
II- as sociedades que tenham por objeto a compra de
valores mobiliários em ~irculação no mercado, para os reven·
der por centa própria;
III- as sociedades e os agentes autónomos que exerçam
atividades de mediação na negociação de valores mobiliários,
em bolsas de valores ou no mercado de balcão;
IV- as bolsas de valores.
§ 1<.>- Compete ao Conselho Moneiáiio- Nãcional definir:
·
I - os tipos de instituição financeira qUe poderão exercer
atividad~s no mercado de valores mobiliáriOs, bem como as
espécies de operação que poderão realizar e de serviços que'
poderão restar nesse mercado;
II- a especialização de operações ou serviços, a ser observada pelas sociedades do merca-do, e as condições em que
poderão cumular espécies de operaçãó ou serviços.
§ 2•- Em relação às instituições financeiras e~ demais
sociedades autorizadas a explorar simultaneamente operações
'ou serviç-os no mercado de valores mobiliários e nos niercados
sujeitos à fiscalização do Banco Central do_ Brasil, as atribui·
ções da Comissão de Valores Mobiliários serão Iirriitã:das às
a~!Vi9ades submetidas ao regime da presente Lei, e serão exercidas sem prejuízO das atribuições daquele.
§ 3~ _Compete- ao ·conselho Monetário Nacional regulamentar 0 disposto no parágrafo anterior, assegurando a coardenação de serviços entre 0 Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários.
Art. 16. Depende de prévia autorização da Comissão
de Valores Mobiliários o exercício das seguintes atividades:
I - distribuição de emissão no mercado (art. 15, I);
I l - compra de valores mobiliários pa:ra· revendê-los por
conta própria (art. 15, II);
III -mediação ou corretagem na bolsa de valores.
p·arágrafo único.~ó os agentesautónorp:ose as s__ociedades
com registrq na Comissão poderão exercer, a atividade de
mediação ou corretagem de valores mobiliários fOra da bolsa.
Art. 17. As bolsas de valores terão autonomia adminis·
trativa, financeitae-patrimonial, operando sob a supervisão
da Comissão de Valores Mobiliários.
- - -._ .. -- : .
Parágrafo único. 'As bolsas de_ valores incuml;>e, co_mo
órgãos auxiliares da Comissão de Valores MobiliáriOs, fisca·
lizar os respectivos membros e as operações nelas realizadas.
Art. 18. Compete à Cciiriíssão de Valores Mobiliários:
1 - propor ao ConSelho Monetário Nacional a aprovação
·
de normas gerais sobre:
a) condições para obter autorização ou_ regístro necessário ao exercício das atividades indicadas no art. 16, e respec-tivos procedimentos administrativos;b) condições de idoneidade, capacidade financeiras e ha~
,_bilitação técnica a que deverão satisfaZer os administradores
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de sociedades e os agentes autónomos, no exercíciO das atividades mencionadas_ na alínea anterior;
c) condições de co-nstituição e extinçãO das bolsas de valoK
res, forma juíídica, órgãos -ue administração e seu preenchi-

mento;
d) exercíC~9. do ppder discjplinar pelas bolsas, sobre os
seus membros, imposiçãO de penas e casos de exclusão;
e) núméro de sociedades corretoras, membros da bolsa;
requisitos ou condições de admissão quanto à idoneidade,
capacidade fmanceíra e habilitação téCnica dos seus adminis·
tr-adores; e representação no recirito da bolsa;
-- - administração das bolsas; emolumentos, comissões_e
quaisquer outros custos cobrados pelas bolsas ou-seus membros, quando for o caso;
g) condições de realização das operações a termo;
II- definir:
a) as espécies de operação autorizadas na bolsa e no
m·ercado de balcão; métodos e práticas que devem ser obser·
vades no mercado; e responsabilidade dos intermediários ·nas
operações;
b) a configuração de condições artificiais de demanda,
oferta o preço de valores mobiliários, ou- de manipulação de
preço; operações fraudulentas e· práticas não eqüitativas na
distribuição ou intermediação de valOres;
c) normas aplicáveis ao registro de operações a ser man~
tido pelas entidades do sistema de distribuição (art. 15).

n

CAPÍTULO IV
Da Negociaçãq no Mercado
SEÇÃO I
EmíSsão e Distribuição
·
Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliá~
rios será distribuída no mercado sem prévio registro na Co·
missão.
§ 1~- São a tos de distribuição, sujeitos à norma deste
artigo, a venda, promesSa de venda, oferta à venda ou subscrição. assim como a aceitação de pedido de venda ou subscrição
de valores mobiliários, quaildo os pratiquem a companhia
emissora. seus fundadores ou as pessoas a ela equiparadas.
§ 2~" -Equiparam·se à companhia emissora patã os fins
deste artigo:
I - o sel:l acionista controlador e as pessoas por ela cantroladas;
II - o coobrigado nos títulos;
ill -as instituições financeirãs e demais sociedades a
que se refere o art. 15, inciso I;
IV- quem quer que tenha subscrito valores da emissão,
ou os tenha adquirido ã companhia emissora, com o fim de
os colocar no mercado.
§ 3~>- Caracterizam a emiSsão pública:
I - 8. utilização de listas ou boletins de venda ou subscrição, folhetos, prospectos ou anúncios destinados ao público;
II- a procura de subscritores ou adquirentes para os
títulos, por·meio de empregados, agentes ou corretores;
III- a negociação feita ·erre loja. escritório ou estabelecimento aberto ao público, ou com a utilização dos serviços
-públicos de comunicação.
§ 4~ --A emissão pública só poderá ser colocada no mercada através do sistema previsto no art. 15, podendo a Comissãó eXigir a partiCipação de instituição financeiia. ·
§ 59 -Compete à Comissão expedir normas paTa a exe·
cução do disposto neste artigo, podendo:
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I - definÍr outras situações que configurem emissão pública, para fins de registro, assim como os casos-em que este
poderá ser dispensado. tendo em vista o interesse d_o público
investidor;
II- fixar o procedimento do registro e especificar as
informaçõeS que devam "instruir o seu pedido, inClusive sobre:
a) a companhia emissora, os empreendimentos ou atividades que explora ou pretende explorar, sua situação-económica e financeira,- admiilisttãção-e principais acioóistas;
b) as características da emissão e a aplicação a ser dada
aos recursos dela provenientes;
c) o vendedor dos valores mobiliários, se- for O caso;
d) os participantes na distribuição,- sua remuneração eseu relacionamento com a companhia emissOra ou com o venM
dedor.
§ 6"'- A Comissão poderá Subordinar o registro a ca"pital
mínimo da compánhia emiss-ota e a vã.lo_r n:lfniriió da emissão,
bem como a que sejam divulgadas as informações que julgar
necessáriaS para :iiroteger os interesses do público investidor.
§ 7"'- O pedido de registro será acompanhado dos prospectos e outros documentos quaisquer a· serem publicados
ou distribuídos, para oferta, anúncio ou promoção do lançamento.
Art. 20. A ComisSão ritanâã.rã-SUSpérider a emissão ou
a distribuição que se esteja processando em desacordo com
o artigo anterior, particularmente quando:
I - a emissão tenha sido julgada fraudulenta ou ilegal,
ainda que após efetuado o registro;
I I - a oferta, o lançamento, a promoção ou o anúncio
dos valores se esteja fazendo em condições diversas das consM
tantes do registro, ou com ínforma-ç6eSfalsas dolosas ou subsM_
tancialmente imprecisas.
SEÇÁO II
Negociação na Bolsa e no Mercado de Balcão
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CAPÍTULO V
Das Companhias Abertas
Art. 22. -. Consid~ra-se aberta a companhia cujos valores
mobifiiirí6s es_iejam admitidos à negociação -na bolsa ou no
mercado de balcão.
Parágrafo únicO. Compete à ComisSão· expedir noirnas
aplicáveis às companhias abertas, sobre:
I---:- a natureza das informações que devam divulgar e
a pez1odicidade da divulgação;
_
II - relató_rio da admin~stração e demonstrações ~nan
ceiras;
III - a compra de ações emitidas pela própria companhia
e a alienação das ações em tesouraria;
_ .. _
IV- padrões de contabilidade; relatórios e pareceres de
auditores independentes;
V- informações que devam ser prestadas por adminisM
tractores e acionistas controladores, relativas à compra, permuta ou venda__ de ações emitidas pela companhia e por sociedades_controladas ou controladoras;
VI- a divulgação de deliberações da assembléia geral
e dos órgãos de administração da cOmpanhia, ou de fatos
relevantes ocorridos nos seus negócios, que pOssam íhfluir,
de modo ponderável, na decisão dos _investidores do mercado
de vender ou c-omprar valores--riiO&HíáriOs ernifídos pela companhia;
VII - as demais matérias previstas em lei. - · CAPÍTULO VI
Da Administração de Carteiras e
Custódia de Valores Mobiliários
Art. 23. O exercício profiss1ofial da administração de
carteiras de valores-mobiliários de outras pesso-as está sujeito
à autorização prévia da Comissão.

§ 1' O disposto neste artigo se aplica à gestão profisArt. 21. A Comissão de Valores Mobiliários manterá, sional e recursos ou valores mobiliários entregueS ·ao- adminisalém do registro de que tata o art. 19:
trador, com autorização para que este cOmpre ou venda valoI - o registro para negociação na bolsa;
res mobiliários por conta do comitente.
I I - o registro para negociaçã'o no mercado de balCão.
§ 29 Compete à Comissão estabelecer as notmas a se§ 1~ --Somente os valores mobiliários emitidos por coni. M rem observadas pelos administradores na gestão de carteiras
panhia registrada nos tennos deste artigo podem ser negoM e sua remuneração, observado o disposto no art. 8"' in_dso
ciados na bolsa e no mercado de balcão.
IV.
§ 29- O registro do art. 19 importa re_gi~tro para o mer~
Art. 24. COmpete à Comi:S.são autorizar a ~tividade de
cado de balcão, mas não para a bolsa.
--çustOdia de valores mobiliários, cujo exercício Será privativo
§ 3~'- O regiStro para negociação na-bolsã-;iále também "das instituições financeiras e das bolsas de valores.
Parágrafo único. Considera-se custódia de vãlores mocomo registro para o mercado de balcão, mas o S(gil.ndo não
dispensa o primeiro.
biliários o depósito para guarda, recebimento de dividendos
§ 4"'- São atividades do mercado de balcão as realizadas e bonificações, resgate, amortização ou reembolso, e e.xercício
com a participação das empresas ou profissionais indicados de direitos de subscrição, sem que o depositário tenha poderes,
no art. '15, incisos I, II e III, ou nos seus estabelecimentos, salvo autorização expressa do_ depositante em cada caso, para
alienar os valores mobiliários depositados ou reaplicar as imexcluídas as operações efetuadas eril bolsa.
§ 5'-Cada bolsa de valores poderá estabelecer requi- portâncias recebidas.
sitos próprios pãra que os valores sejam admitidos à nego~
Art. 25. _ Salvo mandato expresso com prazo não supeciação no seu recinto, mediante prévia aprovação da Comis~. rior a um ano, o administrador de carteira e o depositário
são.
d_e v:alores mobiliários não podem exercer o direito de voto
§ 6~'- Compete à Comissão expedir normas para a exe- que ·couber às ações sob sua administração ou custódia.
cução do disposto neste artigo, especificando:
CAPITULO VII .
I - casos em que os registres podem ser dispensados,
Dos auditores independentes, consultores
recusados, suspensos ou cancelados;
Analistas de valores mobiliários
I I - informações e documentos que devam se_r apresentados pela companhia para a obtenção do registro, e seu proceArt. 26.. Somente as empresas de aditoria contábil ou
dimento.
auditores contábeis independentes, registrados na Comissão
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de Valores Mobiliários poderão auditar~ para os efeitos desta
Lei, nas demonstrações financeiras de companhias abertas
e das instituições, sociedades ou eJ!lpresas que integram o
sistema de distribuição e intermediação de valores mobiliários.
§ 19 A comissão estabelecerá as condiçõeS para o registro e o seu procedimento, e definirá os casos em qUe poderá
ser recusado, suspenso ou cancelado.
§ 2<> As empresas de auditoria contábil ou auditores
contábeis independentes responderão, civilmente, pelos prejuízos que causarem a terceiros; em virtude de culpa ou dolo
no exercício das fuilçóes previstas neste artigo.
Art. 27. A ComiSSão poderá fixar normas sobre o exercício das atividades do tonsultor e analista, de valores mobi~
Ii:frios.

CAPÍTULO VIII
Das Disposições FinaJs e Transitórias
Art. 28. O _Banco Central do Brasil, a ComiSsãO--de
Valores Mobiliários e a Secretaria da Receita Federal manterão um sistema de intercâmbio de informaçOes, -relativas à
fiscalização que exerçam, nas áieas qe suas r-espectivas co~pe
tências-, no mercado de valores mobiliários. Art. 2-9. Enquanto nãO fodnstalada ã Comissão deValores Mobiliários, suas funçóeS -serão exerCiáãS-pelo Banco
Central do Brasil.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional regulamentará o imposto neste artigo quanto ao prazo para instalação e as funções a serem progressivamente assumidas pela
Comissão, à medida que se foreln instalando os seus serv~ços.
Art. 30. _Os servidores do Banco Central do Brasil, que
forem colocados â disposição da Comissão, para o exercfcio
de funções técnicas _oU de co"nfíàOça, põdc!rão optar pela percepção da retribuição, inclusive vantagens, a que façam jus
no órgão de origem.
Art. 31. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação:
Art. 32. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 7 de dezembro de 1976; 155' da Independência
e 88' da República. ERNESTO GEISEL - João-Paulo dos
Reis Velloso --Mário Henrique Simonsen.
LEI N' 7.713
DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988
Altera a legislação do imposto de renda e dá outras
providências-

.. .

..

... ... .. .............. ........ .. ··-··-·· ....-...
......
Art. 43.- Fica sujeito-à incidência do imposto de renda
na fonte, à alíi:J.uota de vinte e cinco por cento, o rendimento
real produzido por quaisquer aplicações financeiras, inclusive
em fundos de condomínio, clubes de investimento e cadernetas
de poupança, mesmo as do tipo pecúlio.
§ 1' O disposto neste artigo aplica-se também a operações de financiarriento· realizadas em bolsas de valores, de
mercadorias de futuros e assemelhadas.
§ 29 O -disposto neste artigo não se aPlica aos rendimentos e ganhos de capital auferidos:
a) em aplicações em fundos de curto prazo, tributados
os termos do Decreto-Lei n' 2.458, de 25 de agosto de 1988;
b) em operações financeiras de curto prazo, assim consideradas as de prazo igual ou inferior a vínte e nove dias,
tributadas nos termos do Decreto-Lei n9 2.394, de 21 de dezembro de 1987.
~·

~·

-.'"'-""'~·---'""""•·
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§ 3 9 As operações finanCeiras- de curto prazo e -as que
lhes são equiparadas, nas quais o beneficiário do rendimento
não se identificar, serão tributadas à alíquota de nove por
cento, incidente sobre o rendimento nominal.
§ 49 Considera-se rendimento real a diferença entre o
valor da cessão, liquidaçãO 'ou resgate da aplicação e o valor
aplicado, corrigido monetariamente pelos índices de variação
da OTN diária, diyulgados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 59 No caso dos fundos em condomínio _e__ clubes de
invesfiinento, ficam excluídos da base_ de cá_lculo do jmposto
os rendimentos ou ganhos de capital que seriam isentos se
auferidos diretamente pelo quotista.
§ 69 O imposto deverá ser retido pela fon_!e pagadora:
a) no caso de fundos em condomínio e_clubes de investimento, no resgate;
b) no caso de caderneta de poupança, na data do pagamento ou crédito dos rendimentos;
c) no caso de operações de financiamento realizadas em
bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas,
na liquidação;
d) nos demais casos, na data de cessão, liquidação ou
resgate.
§ 7' (vetado).
§ 89 No caso de aplicações em fundos em condomínio
e clubes de investimento, efetuadas até 31 de dez~mbro de
1988, o rendimento real será determinado toma:rido-se_ por
base o valor da quota no dia 1~ -de janeiro de 1989.
§ 99 No caso de depósito em cadernetas de poupança,
efetuado até 31 de dezembro de 1988, o rendimento real será
determinado a partir do primeiro dia posterior ao do primeiro
crédito efetuado na cOnta do_ beneficiário -no mês de janeiro
de 1989.
§ 10. No caso de cadernetas de poupança, o imposto
de que trata este artigo incidirá sobre a parcela do rendimento
real que exceder ao valor correspondente a sessenta OTN
vigente para o mês.
§ 11. Na determinação da base de cálculo do imposto
será excluída a parcela de rendimentos intermediários, recebida e já tributada na fonte.

LEI N' 7.505
DE iDE JuLHO DE1986
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 sansiono a seguinte lei:
Art. 19 O contribuinte do imposto de renda poderá abater da renda bruta, ou deduzir como de$pesa operacional,
o v:aior_das doações, patrocínios e investimenfos,_ inclusive
despesas e contribuições necessárias à sua efetivação, realizada
através ou a favor de pessoa jurídica de natureza cultural,
com-ou sem fins lucratiVos, cadastrada nO Ministério da Cultura; ha forma desta lei.
§ 6' Observado o limite de 50% (cinqüenta por cento)
de detutibilidade do imposto devido pela pessoa jurídica,
aquela que não se utilizar, no decorrer de seu período-base
dos benefícios concedidos por esta lei, poderá optar pela dedução de até 5% (cinco por cento) do imposto devido para
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destinação ao Fundo de Promoção Cultural gerido pelo Minisw
tério da Cultura.
·····················~··~···-····················~···--······-··············

(A

Comissão' de AssuntOs Ecõiir5rhiCOS.)

PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N• 110, DE 1991
(N• 5.640/90, na Casa de origem)
(De iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral)
Dispõe sobre gratificações e representações na Justiça Eleitoral.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 A gratificãÇão de presença dos membros do.s
Tribunais Eleitorais, por sessão a que compareçam, até o
máximo de 8 (oito) por mês, passa a ser calculada da seguinte
forma:
I - Tribunal Superior Eleitoral: 3% (três por cento) do
vencimento básico de Ministro do Supremo Tiibunal Federal;
II- Tribunais Regionaís Eleitorais: 3% (três por cento)
do vencimento básico de Juiz de Tribunal Regional Federal.
Parágrafo único. No período compreendido entre 90
(noventa) dias antes e 90 (noventa) dias depois de eleições
gerais na unidade federativa ou em todo o País, é de 15 (quin~
ze) o máximo de sessões mensais remuneradas.
Art. 29 A gratificação mensal de Juízes Eleitorais corresponderá a 30% (trinta por cento) do vencimento _b.ásicQ
de Juiz Federal.
ParágrafO úilico. As atividades de Escrivão Eleitoral,
quando não correspondentes a cargo ou função de confiança,
serão retribuídas com uma gratificação mensal correspondente
a 20% (vinte por cento) do- vencimento básico de Diretor~
Geral do Tribunal Regional Eleitoral.
Art. 3' O Procurador-Geral Eleitoral e os Procuradores
Regionais Eleitorais, observado o limite máximo de sessões
por mês, farão_ jus à gratificação de presença c!evida aos membros dos Tribunais perante os -quais oficiarem:~Art. 49 As despesas decorrentes da apJicação desta lei
correrão à conta da dotação orçamentária consignada à Justiça
Eleitoral, correndo seus efeitos financeirOs apenas a partir
do exercíciO Seguinte ao da sua aprovação.
Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 69 Revogam -se as disposições em contrário, em
especial a Lei n' 6.329, de 12 de maio de 1976.
Justificação
As atividades da Justiça Eleitoral, embora sujeitas a in~
tensificações cíclicas por ocasião de eleições gerais no País
ou na 'respectiva unidade federativa, são de natureza perrna~
nente a exigir dedicação assídua e contínua dos magistrados,
juristas e servidores que a integram. Assim o exigem o alistamento diário de novos eleitores, a assinatura e expedição
dos títulos, a permanente atualização dos cadastros eleitorais,
a organização antecipada das seções eleitorais e elaboração
das respectivas folhas de votação, o registrO de Partidos Políticos e de seus Diretórios Nacional e Regionais, a realização
e a apuração de eleições gerais ou locais, a expedição de
iristruções normativas, respostas a consultas, o julgamento
de processos adminístrativos, recursos de natureza_ eleitoral
e. muitos outros serviços correlatÇJs.
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Todos esses encargos, excetuados apenas os atribuídos
a funcionários efetivás das Secretarias dos Tribunais Eleito~
rais~ recaem sobre magistrados feder~is _e esta~uais, advogacJ.os
e cem secretários de Justiça locais, que os exercem cumulativamente com as suas atribuições ou tarefas funcionais ou profissionais efetivas, mediante módicas gratificações, fixadas em
lei.
As gratificações atualmente em vigor, relativas aos jetons
dos membros dos Tribunais e às mensais dos Juízes e Escrivães
Eleitorais, fixadas há 14 anos pela Lei n' 6.329, de 12 de
maio de 1976, estão acentuadamente defasadas, embora tenham sofrido reajustes periódicos. É que a citada Lei n~
6.329/76, ao fixá-las, vinculou-as a índice inadequado para
o balizamento de re_ajustes salariais qual seja o- maiOr valor
de referência, quando; no período, oS ílldices apropriados _
seriam sucessivamente, o Salário Mínimo, a ORTN, a OTN
e o BTN. Para comprovar a assertiva basta assinalar que em
maio de 1976, data da Lei n96.329, o maior valor de referência
(Cr$638,00) representava 2,9% do vencimento de Ministro
do Supremo Tribunal Federal (Cr$22.000,00). Hoje o valor
daquele índice (527,66) representa apenas 0,43% do mesmo
vencimento (122.430.47).
O projeto não Visa conceder, propriamente, um aumento
das gratificaç-6es, mas colocá-las no valor que deviam ostentar
no momento da instituição do Plano Brasil Novo, cOm a volta
do cruzeiro revalorizado.
E o faz com a seguinte orientaÇão: todas as gr-atificações
estão proporcionalmente vinculadas a vencimentos da magis~
tratura federal, o que evitará a necessidade de seus periódicos
reajustes, que serão automáticos, no futuro. São as seguintes
as alterações constantes no projeto, em relação à situação
vigente:
I- Jeton- TSE: 3% do vencimento básico de Ministro
do STF;
II- Jeton - TRE: 3% do vencimento básico de Juiz
do Tribunal Regional Federal;
III -Juiz Eleitoral 30% do vencimento básico de Juiz
Federal;
IV- Escrivão Eleitoral, não ocupante de cargo ou função de confiança: 20% do vencimento básico d_o_ Diretor-Geral
do Tribunal Regional Eleitoral.
O projeto acarreta um aumento de despesa de
Cr$89.493.942,27. Deve-se ressaltar, entretanto, que esse va~
lo r não representa, realmente, um aumento, mas corre.!.-ponde
a uma reposição do valor real da respectiva retribuição, cor~
roído no período de sua vigência.
Apoiado no art. 96, item-lt, letra b; c.c. ari. 61-d.a Const"i~
tuição Federal, o Tribunal Superior Eleitoral encaminha a
Vossa Excelência projeto de lei qu~ procura superar, na medida do possível, e das restrições orçamentárias, esse qUadro
de inferior remuneração.
REMUNERAÇÃO ATUAL

Ueton TSE

1;28.55

TRE

510,69

2

V~ton

4

Gre111"1e:aç!o Escnv.So Eleltorzll

1.571.:18

OEMO~STR~iiVO OA DESPESA GÊRA~ CONFORME
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~EG!SlACÃO

Memb:"OS

1

EM VIGOR

TSE __ e crocuraoor 8 x S2.f!, 55 x 8

SesS6es 40,227; :úl- --- -2
x

ê

Memb~OS TRE e Procuraoo~es e X S10.G9 X 2~
SessOes 784.419,84

2
_ G~~ttf•ca~!o ~u1Z Elettorel
2-357,07
'5.362.334,25
4

Grat,

1.S71.3S

4

lcaç~o

Escr:v~o

Eleltor~l

x

2.275 x

3.574 .. 589.50
9.761.670,79

To-: a 1
~EMUNER4ÇÃO

2

2.275

PROPOSTA

\Jeton 'rSE

3.672,g2

úeton TRE

3.5.47,63

3

34.193,46

Grupo I

--

7.196.38

G"UPO II

6.312,63

...:.~

J

DEMONSTRATIVO DA DESPESA GERAL DE
ACORDO COM O ANTEPROJETO
1 -Membros TSE e Procurador 8 x 3.672,92 x -s-:_ Sessões 235.066.88
·
2 - Membros TRE e Procuradores 8 x 3.547,63 x 24
x 8 Sessões 5.449.159,68
3 -Gratificação de Juiz Eleitoral 2.275 x 34.193,48
.
77.790,167,00
4 - GratificaÇãà"E.Sciivão Eleitoral:
-Grupo 1:20% DAS 6x 1.607
7.196,38 X 1.607 = 11.564.582.,66
-Grupo II: 20% DAS. 5 x 668
6.312,63 X 668 = 4.216.836,84
15.781.419,50
Total 99.255.813,06
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL
TÍTULO IV
Da Organiza_ção dos Poderes
CAPITULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

....................................................................................

SUBSEÇÃO Ili
Das Leis
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos
Deputados, do Senado Fede-ral ou do COngresso Nacional,
ao Presidente da República, ao _Supremo Tribunal Federal,
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aos Tribunais SuperioreS, aó Procurador-GeraJ da República
e aos cidadãos, na fonna e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 1<~ São de iniciativa privativa do_ Presidente da República as leis que:
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
I I - disponham sobre:
a} criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumentO de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciá:dã; Matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da~3dminis
tração dos Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime
jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadori_a
de civiS, r'eforma e transferência de· militares para a inatividade;
d) organização do Ministério Público e da Defensaria
Pública da União, bem como normas gerais _para a organjZação
do Ministério Público e da Defensoria Público do~ Estados,
do Distrito Federal e dos Territórios;
e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e
órgãos_ da administração pública.
~ 2' A iniciatíva popular pode ser exercida pela apres_entaç,ão-à~C~rnara dos Deputados de_projeto de lei subsct?_to
por no -mínimo, Um por cento do -eleitorado naCfonal, distribuído pelo menQ& por cinco Estados, com não menos de três
décimos por cento dos eleitores de cada um deles.
•• •• o,, •• o •• ••• • • • •• •••• ••-••••••

•••••••••••••n•••••••••••••••••~•••""•"'-"-=•Ho

CAPÍTULO III
Do Poder Judiciário
SEÇÃO I
Disposições Gerais
•• ••• ••• •••• •••!••·· • ••·'. • •• •' ••••···-·r-••••• • ••••' , ..... ''!!'"'' •••• ••• '• •••• , •

Art. 96.

Compete

privativamente~

o o o o o o O o O O O O O • • o o o o • - • - • • _• o o H . O • O+~o o • • ~O' o o . . . . . --~-O • • o o.~-·-·"'. O . -• .., +

• ..,. • •

o •-• o Õ -~· 0 Ó

I I - a__o_S~upremo Tribunal FederaL aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo
respectivo, observado o disposto no art. 169:

e

b) a criação a extinçãO de cargos e a fixação de. vencimentos de seus membros, dos juízes, inclusive dos tribunais
inferiores onde' houver,.cf.os se~viç~~_f.uxiliareS e_os dos juizos
cí. ue lhe forem vincuhiâOs:
·····~··'

...........

·························~-~-·--·~----~·-"·;_

.......... ..... ... '
-

-

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 6.329, DE 12 DE MAIO DE 1976
Dispõe sobre gratificações na Justiça Eleitoral.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. _1 9 A gratificação de presença dos membros dos
Tribunais_ Eleitorais, por sessão a que compareçam, até o
máximo de 8 (oito) por mês, passa a ser calculada com a
aplicação dos seguintes percentuais incidentes sobre o maior
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valor de referência,- fixado em cumprimento ã Lei n" 6.205,
de 29 de abril de 1975:
I -Tribunal Superior Eleitoral: 80% (oitenta por cento);
II- Tribunais Regionais Eleitorais: 65% (sessenta e cinco por cento).
Parágrafo único. No período compreendido entre 90
(noventa) dias antes, e 90 (noventa) dias depois de eleições
que se realizarem em todo o País, é de 15 (quinze) o máximo
de sessões mensais remuneradas.
Art. 2 9 A gratificação mensal de Juízes Eleitorais passa
a corresponder a 3 (três) vezes o maior valor de referência
a que se refere o art. 19
Parágrafo único. As atividades de Escrivão Eleitoral,
quando não correspondentes a cargo ou função de confiança,
serão retribuídas com a gratificação mensal cõrrespondeme..
a 2 (duas) vezes o maior valor de referência de que trata
oart.l"
Art.3" O Procurador-Geral Eleitoral e os Procuradores
Regionais Eleitorais, observado o limite máximo-de sessões
_por mês, farão jus à gratificação de presença devida aos meinbros dos Tribunais perante os quais oficiarem.· ,Art. 4~ A despesa resultante da aplicação desta lei será
atendida com recursos orçamentários próprios.
· ·
Art. 5' Nos cálculos decorrentes da aplicação desta lei
serão desprezadas as frações de cruzeiro:
Art. 6~' As gratificaÇõeS concedidas por esta lei vigora_:
rão a partir de 1' de março de, 1976.
Art. 7~ Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de maio de 1976; 155' da Independência e
88' da República. -ERNESTO GEISEL- Armando Falcão
- Mário Henrique Simonsen- João Paulo dos Reis Vell_oso.
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)

Terça-feira 3 8499

a legislação que dispõe s.obre o Fundo de Apoio ~fo Desenvolvimento Social - F AS;
- -n' 216, de 1989 (n' 5.404/90, naquela Casa), de autoria
d,t> Senador Mauro Borges, que altera o artigo 25 da Lei
n' 7.492, de 16 de junho de 1986; e
- n' 348, de 1989 (n' 194/91, naquela Casa), de autoria
do Senador Marco Maciel, que dispõe sobre a transformação
da E·scola Técnica Federal de Pernambuco em Centro Federal
de Educação .T.~cnoló.gica.
· O SR. PJ,l.ESIDENTE (Mauro Benevides)- O expediente lido vai à'pul)licação.
Sobre a mesa, comunicação que vai" ser lida pelo Sr. 19
S.ecretário.
É lida a seguinte
Brasflia-DF, 28 de novembro de 1991
Senhor Presidente:
".Cumprimentando Vossa Excelência, comunico-lhe que
Pevoau~entar-me do PÇtís nos próximos dias30/11, 1~ e 2-12-91,
com o fim de compor, a convite do Governo peruano, comitiva
de integração Brasil/Peru que. estará reunida naquelas datas
na cidade de Arequipa, naquele País vizinho.
Sirvo-me ela oportunidade para renovar-lhe protestos de
consideração e apreço. - Senador Telmo Vieira
O SR. PRESIDENTE. (Mauro Benevides) - A comunicação lida vai à publicação.
SObre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1~' SêCretário.
É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 389, DE 1991
Regulamenta o inciso XXV do art. 79 da Consti~ição Federal.
OFÍCIOS DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
·o CongreSso N acíonal decreta:
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS
Art. 1~> Os recursos recolhidos pelas empresas ao Fundo
N~"s 332 a 339, de 29 de novembro passado, comunicando
_Nacional
de Desenvolvimento da Educação- FNDE, à conta
o arquivamento dos seguintes Projetos de Lei do Senado:
4o .salário-educação, nos termos da Lei n~" 4.440, de 27 de
- n' 280, de 1989 (n' 190191, naquela Casa), de autoria. outubro de 1964, inclusive Ci produto das aplicações a que
do Senador Olavo Pires, que autoriza a Universidade Federal · se refere a Lei n' 8.150, de 28 de dezembro de 1990, poderão
de Rondónia estender suas unidades de ensino superior aos ser destinados à educação gratuita em creches e pré-escolas
a que se refere o inciso XXV do art. 7 9 da Constituição Federal.
Municípios de maior densida~e populacional;
Art. 2~> . As empresas ·sujeitas à contribuição para o salá- n' 224, de 1982 (n' 8.423/86, naquela Casa), de autoria
do Senado( Jorge Kalume, que autoriza o Poder .Exe'cutivo. rio~~ducação poderão manter programa de bolsas de estudos,
a. instalar os cursos superiores que menciona, no-Município destinadas ao pagamento de creches e pré-escolas para os
filhos e dependentes de seus empregados, até seis anos de
do Cruzeiro do Sul, Estado do Acre, e dá outras providências;
idade.
- n' 364, de 1989 (n' 197/91, naquela Casa), de autoria
único. O valor unitário das bolsas_ deverá ob9o Senador Ronan Tito, que autoriza o Poder Executivo a servarParágrafo
os limites fixados em regulamento.
criar a escola Agrotécnica de Peçanha, Estado de Minas GeArt . .3 9 _ O valor global das bolsas. concedidas será desrais;
comado mensa.lmente na guia de recolhimento do salário-e~
- n' 60, de 1989 (n' 4.577/90, naquela Casa), de autoria ducação, na forma que vier a ser estabelecida em regulamento.
do Senador Maurício Corrêa, que dispõe sof,-re 6 vencimento
Art. 4' Serão beneficiados com as bolsas pagas pelas
das contas dos serviços públicos;
empresas os empregados que percebam remuneração mensal
- n' 205, de 1989 (n' 3.940/89, naquela Casa), de autoria até cinco salários-rilínimos no iD.ício do ano escolar a que
do Senador FranciScO Rollemberg, que assegura ao nlarido se refiram as b.olsas,.
o direito à percepção de pensã·o por morte da mulher funcio. A~t. 5~> As bolsas a que se referem os artigos anteriores
nária rios casos Que mencjona;
não terão caráter remuneratório rta .relação de emprego e
- n' 60, de "t982 (n' 8.592/86, naquela Casa), de autoria não se vinculam para nenhum efeito, ao salário ou â remuneda Senadora Laelia de Alcantara, que acrescenta artigo ao ração percebida pelos empregados das empresas compreenDecreto-Lei n' 1.923, de 20 de janeiro de 1982, que modifica didas por esta Lei.
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O Poder Executivo regutameiltará--ii-presente
de sessenta dias a contar de sua promulgação.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publiRevogam-se as diSposições em contráriO.

LEI N' 8.150
DE 28
DE
DEZEMBRO
DE 1990
--

O H O O O O O O.> O O o o

colas em favor dos filhos e dependentes de seus empregados
de menor padrão de renda.
A obrigação das empresas está prevista_ no Jncíso XXV
do art. 79 da Constituição Federal, enão vem sendo cumprida
em razão da falta de mecanismos legais que favoreçam a aplicação do dispositivo sem onerar ainda mais os encargos sociais
dos empregadores.

--

Dispõe sobre a S:plicaçãO-finaDceii-a de recursos recolhidos ao FNDE, e dá outras providências.

JUSTIFICAÇÃO.
O presente Projeto visa a possibilitar âs empresas â'irtanu~
tenção de programas de educação gratuita em cieches_ e__pr_~-_es- .
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(A Comissão de Educação- Decisão Terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O projeto
lido será publicado e remetido à CoTfiíSSáo:-competeJ!te. --- Sobre a mesa, expediente que será lido pelo Sr. 1~ Secretário.
É lido 0 seguinte:

Ao Exm 9 Sr.
Senador Mauro Benevídes

Como as empresas jâ são coiJ.ttibuintes d(! S3Iáfio:..edu- _Senado Federal/DF
cação, parece justa que urifá parcela deSSã -COnti"ibuição sejaTLX GMIBR 1757/91 28-11-91 tendo em vista imprevisto
destinada ao propósito de manter_ programas ·cte educação qu__e impediu meu comparecimento nesta Casa VG dia 13-11
gratuita parã os filhos e dependentes de seus servidores de VG para atender requerimento Senador Almir Gabriel VG
menor renda, o que, além de relevante do ponto de vista solicito marcar meu comparecimento para 11 de dezembro
social e assistencial, permitirá -ã imediata e direta ap[icação PT SOS António Rogério Magri _ Ministro do Trabalhe>_
dos recursos-na ativídade a que se destinam, evitando-se as e da Previdência Social.
perdas decorrentes da tramitação dos recursos nos tortuosos
.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -De acordo
meandros da burocracia oficial.
Como os recursos destinados ao salário-educação, nos conl -o expediente que acaba de _ser lido, fica designado o
termos da legislação ora vigente, não podem ser aplicados dia 11 de dezeml?ro, âs 14 horas e 30_minutos, para o compareem creches, o art. 1~ do Projeto alarga o campo de aplicação Cimento·_-do Ministro Antônio Rogério Magri ao plenário do
do FNDE, de forma a propiciar a utilízação dos referidos Senado FederaL
SObre·a me-sa~ comunicação·Clue será lida pelo Sr. 1~ Secrerecursos nos programas abrangidos no escopo do dispositivo
constitucional que se pretende regulamentar.
táriõ~
Em face do exposto. solicitamos o apoio dos ilustres Pares
É lido a seguinte
para a aprovação do presente Projeto de Lei, com o que
estaremos contribuindo para o aprimoramento da legislação
Bràsflia, 28 de novembro Ele 1991.
social em nosso País e, erri pã.rtículãr; para a pleri"a ã.plicabiSenhor Presidente,
lidade e eficádã-de preceito constituciOnal da mais alta releTendo a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, na quali~
vância pãr-ã Os estratos menos favorecidos de noSsos trabalha~ dade de Líder do Partido da Frente Liberal- PFL, no Senado
dores.
_
-Federal, para solicitar que o meu nome volte a integrar a
Sala das Sessões, 2 de deZembrO de i991. -- SeniCiO-r composição da Comissão de Assuntos EconómicOs, como TiJoão Rocha
tular, findando a cessão feita ao ilustre Senador Amazonino
Mendes.
LEGISLAÇÃO CITADA
Agradecendo a atenção dispensada, valho-me do ensejo
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
para reiterar ao ilustre Presidente minhas expressões de elevaFEDERATIVA DO BRASIL
do apreço e consideração. --Senador Marco Maciel, Líder
......... _== . do PF~L no Senado Federal.
Art. 7" São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Beneviâes) _:__ Será feita
·além de outros que visem ã melhoria de sua condição social: a substituição solicitada .
o·•
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XXV --assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até seis anos de idade em creches e pré-escolas;

LEI N' 4.440
DE 27 DE OUTUBRO DE !964 Institui o Salário-Educação e dá outras providências

O Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadtiira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro,
JP Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Há oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides,
para uma comuniça.ção à Casa.
O SR. MAURO BENEVlDES (PMDB -CE. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão_do_orador.) --Sr. Presidente,
--Srs~- Senadores, .é com profunda consterna9ão que registro
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da tribuna do Senado Federal o falecimento, ontem ocorrido Poderes do Estado, o Legislativo e o Judiciário; e todos os
aqui em Brasília, do jornalista Cearense DáriO Macedo, que segmentos da sociedade -cearense.
se radicara na Capital -da República, mantendo colunas_ nos
Diria, portanto, qu'e os desafios que foram- coloCados
principais periódicos desta cidade.
diante de DáriO Macedo, ele soube vencê-los galh.ardamente,
Conheci então o jovem jornalista Dário Micedo ao tempo inclusive com sua transferência para Brasília, quando aqui,
em que eu, Deputado Estadual, exercia o mandato popular logo nos primeiros instantes, obteve espaços da imprensa local,
no Poder Legislativo cearense, e ele integrava-o Comitê de que lhe garantiram granjear o prestígio e a admiração de
Imprensa de nossa Assembléia. Logo nos primórdios da sua , que desfrutava até o momento do seu desaparecimento, na
atividade profisSíonã.l, era possível constatar o seu· talento tarde de ontem.
e a sua vocação para o jornalismo, a ponto de, em breve
Q'uero, portanto, Sr. Presidente; levar, neste instante,
espaço de tempo, Dário Macedo ter ascendido à presidência a·manifestação <;lo meu pesar à vilíva, D. Antbnina Castello
do Comitê de Imprensa, que coordenava, naquela ocasião, Macedo, à filh<i do casal e aos seus irmãos, na pessoa do
os jornalistas encarregados da cobertura das atividades parla- Dr. Edgar Brito Filho, Presidente da Companhia Docas áo
mentares junto ao legislativo do meu Estado.
Ceará; à famma_- Cas.teiro, a que ele se vinculara, de forma
Há cerca de 12 anos, Dário Ma.cedo_ transferiu-se para particular à D. Netinha Castello, viúva dO sãudoso GOvero Distrito Federal e aqui se vinculou ao Jornal de BrasOia, nador Plácido Aderaldo Castello.
mantendo uma apreciada coluna de comentáriOSSobre os fatos
Portanto, foi uma grande perda para o Estado do Ceará,
polítícos, e ã.tividades registradas no âmbito do Congresso para o Congresso Naciom~.I, cuja cobertura f~zia, aq-ui, diariaNacional e fora dele. Enfim, era tal espaço um repositório mente, conversando com senadores, com deputados, enfim,
de informações, com as quais nos defrontávamos todos os tentando divulgar aqueles trabalhos qu_e se processavam nesta
dias nas páginas desse apreciado diáriO da imprensa da Capital e ·na outra Casa do Parlamento brasileiro.
da República. Ontem, no início da tarde, Sr. Presidente, tomei
O Sr. Maurício Corrêa - Permite V. Ex~ um aparte?
conhecimento de que, vitimado por aneui"isirüi- Ceiebral, o
Jornalista Dário Macedo havia se hospitalizad_o em um dos
O SR. MAURO BENEVIDES - Concedo o aparte ao
nosocômios de Brasília. Imediatamente desloquei-me para es- nobre Líder Maurício Corrêa.
sa casa de saúde e ali fui Cientificado de que ele acabara
O Sr. Maurício Corrêa - QuerO- itsSoCiiir-ine --às -jUStaS
de falecer, e que· o_seu corpo seria trasladado para Fortaleza,
o que ocorreu por volta das 21 horas de ontem, com a presença, homenagens que V. Ex• presta _à memória elo _inesquecível
num dos hangares do Aeroporto de Brasflia, de autoridades, jornafista Dário Macedo; _elegante, étje:o •. no estilo correto)
parlamentares, enfiin, alguns amigos que fo~mavam em Bra- ~om~~ simples_, conyiyi com êle a.qui ení Bi:-ãsília- duiiiiie
sOia o círculo __ mais aproximado no relacionamento pessoal muito tempo. Até tive o privilégio, segundo me afirmava,
de ter acompanhado nas eleições o voto a meu favor. V.
daquele distinguido jornalista cearense.
Ex~ descreve a Vida do grande jornalista e, para todos nós
O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V. Ex' um aparte, aqui de Brasí1ia, é um mOmento de luto. De sorte que quero
nobre Senador?
--- - associar-me, repito, à lembrança do nome, da memória de
Dário Macedo, que V. Ex~ evoca neste instante.
O SR. MAURO BENEVIDES - Concedo o aparte ao
O SR. MAURO BENEVIDES- Expresso a V. Ex•, nobre
nobre Líder Humberto Lucena.
Líder Maurício Corrêa, o meu reconhecimento pelo testemuO Sr. Humberto Lucena- Presidente Mauro Benevides, nho que oferece da competência, da elegância, da distinção
na hora em que V. Ex• muito oportimameiite presta Uma e sobretudo do talento profissional de Dário Macedo que,
sentida homenagem à memória do jornalista Dário Macedo, aqui, todos o~ dias comentava os fatos políticos do País, através
não só como cearense, mas como brasileiro, de vez que seu de sua aprectada coluna no Jornal de Brasília.
nome realmente ganhou dimensão nacional, na medida em
O sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex~ um aparte?
que exerceu a sua profissão em Brasília, com zelo excepcional
O SR. MAURO BENEVIDES - Ouço o nobre Senador
e grande competência, desejo levar-lhe, em meu nome pessoal
e de toda a bancada do PMDB no Serici.do~ as nossas mais e ex-Presidente da Casa, Senador Nelson Carneiro.
sentidas condolências, a sua familia e ao Ceará, dizendo a
O Sr. Nelson Carneiro - Sr. Presidente Mauro BeneV. Ex• que as suas palavras interpretam segui"ainente o nosso vides, acredito que o pesar pelo desaparecimento de Dário
sentimento, neste inStante cm qü.e estamos pranteando o pre· Macedo será igual à surpresa da notícia -de sua morte. Realmaturo falecimento de um dos jornalistas mais brilhantes deste mente, ninguém esperava que tão cedo ele desaparecesse- do
País.
nosso meio, mas deixa, como V. Ex~ ressaltou, um traço de
O SR. MAURO BENEVIDES- Agradeço a V. Ex',. luz na crónica política, no cuidado com que teve em acompanobre Líder Humberto Lucena, a solidariedade que empresta nhar os acontecimentos que se -desenrolaram nas duas Casas
a esta homenagem ao jornalista Dá riO Mac~_do, ontem faleci- do Congresso Nacional, e a imparcia1idade e altivez com que
do, em Brasília e que, logo mais às 17 horaS~- estoll-á sendo sempre colocou esses fatos sem denegrir O Congresso, mas
colaborando para que o Congresso tiveSse a repercussão necessepultado no Campo Parque da Paz, em Fortaleza.
sária
perante a opinião pública. Era o que tinha a dizer.
Relembro nesta ocasião, que na administração do ex-Governador Plácido Aderaldo Castello, de 1966 até 1970·, Dário
O-SR. MAURO BENEVIDES- V. Ex•, nobre Senador
Macedo se distanciou das atividades jornalísticas para ocupar Nelson Carneir~, coloca com muita justeza a imparcialidade
a chefia do Gabinete Civil do Governo do Estado, fazendo-o com que Dário Macedo comentava os fatos políticos,-analisancom a maior proficiência e seriedade, realizando um magnífico do-os sob a ótica em que eles se processavam em determinada
trabalho de aproximação entre o Poder Executivo e os outros época, em determinada ocasião, e buscava nos discursos. nos.
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comentáriOs, erifim-. aquilo que constituía o cotÚ:ii~no do parla-

mento brasileiro, merecendo realce e divulgação.
____
_
Foi com surpresa que reCebemoS a notícia do seu desaparecimento na tarde de ontem. Eram incontáveis os-3.migos
que por volta de 21 horas acompanharam o seu corpo ao
Aeroporto da Capital da República, quando o ataúde foi deslocado para Fortaleza, tendo para lá seguido alguns amigos,
além da viúva e filha do saudoso jornalista do meu_Est;:tdo.
Fica aqui, portanto, Sr. Presidente, a manifestaÇão de
minha homenagem pessoal e a da Ban~ada do Ceará nesta
Casa, ao jomalistâ bário Macedo que, como profiss-ionã.l da
imprensa, sempre procurou honrar e dignificar aquele importante setor da atividadc intelectual brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ~~Concedo a
palavra, como Uder, ao nobre Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENAO (PMDB :_::"P1C Como
pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs.
Senadores, cumpro o dever indeclinável de prestar uma homeM
nagem â memórü1. de um ilustre brasileiro que, pela sua formação moral, intelectual e política, se transformou no maior
~
paladino da liberdade neste País.
Trata-se, como não poderia deixar de ser, Heráclito Fontoura Sobral Pinto, cujo desaparecimento, no último sábado,
sensibilizou profundamente a nossa sociedade e, de modo
particular, aqueles que o conheciam mais de perto, e a sua
obra.
Jurista emérito,- advogado corajoso e brilhante, homem
público dos rnais atuantes nas diversas fases da vída brasileira,
notadamente na luta pela preservação da liberdade.~ da do_moM
cracia, Sobral Pinto deixa âs atuais e às futuras gerações um
exemplo admirável de formação pessoal e política.
LembroMme bem, Sr. Presidente e Srs. _$.§_nadares,_ que
nos anos 60 e 70 quando, inclusive, ocupava_ eu a Liderança
do MDB e da OposiÇão na Câmara dos Deputados, na fase
mais sombria da ditadura militar, quando tínhamos como Presidente da República o General EmíHóMédici, de que participei de vários eventos significativos da história da nossa redemocratização, ao lado de- Sobral Pinto, em recintos fechados
e abertos, admirando a sua altivez cívica, a sua maneira de
ser, não apenas como advogado, mas sobretudo como homeQl_
público.
__ _
Nunca se deixou intimidar pelos arreganhas do poder
militar, que então dominava o IC"aís. Pelo çontr~io, sempre
os enfrentava de- peito aberto e de fronte erguida, procurando
terçar luta com os que ele costumava chamar "os esbirros
da ditadura", sempre disposto a defender, com todas a~ suas
energias, os sagrados princípios democráticos.
Foi assim que atuou, desde o movimento de 1964, contra
todos os a tos .emanados do poder arbitrário que_ se instalou
no País, sob o guante dos_atos instituciqnais e coràpfementares.
É bem verdade que a sua luta pelo estado de direito
democrático vinha de longe, desde os anos ql:l~ ~nte_cedc.:;ram
a própria queda da ditadura de Getúlio Vargas, tornando-se,
histórica a defesa dos direitos do então líder comunista no
Brasil, Luíz Carlos Prestes.
E, a propósito de sua morte, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para encerrar este pronunciamento, em meu nome pessoal
e no da Bancada do PMDB no Senado, desejo ler, para que
fique -transcrito nOS Anais do Senado Federal, o editorial de
ontem do Correio Braziliense sob o título "A morte de um
paladino":
Líder~

Dezel!lbro de 199.1.

A morte de Heráclito Fontoura Sobral Pinto priva
o ~rasil do último abencerrage, no se-n_tido_ de que ele
cultivou a mais fieL devoção à causa- da democracia,
da liberdade e do direito. Nele se combinavam em
harmoniosa perfeição o intelectual requintado, o cultor
das Ietras jurí~icas. o paladino da justiça, o advogado
íntimorato e o democrata radical. Filiado âs doutrinas
liberais que se ergueram do iluminismo para projetar
imenso foco de idéias sobre o mundo civilizado do
séCulo )~:X~ o ilustr~ ~or:to jamais negligenciou sua
- posição diante do poder político, quando este enveredava pelos descaminhos do arbítrio ou feria os direitos
consagrados ao exercício pleno da cidadania.
É impossível distinguir c;> que maís s~bressafa na
riquíssima personalidade de Sobral Pinto. Se o advog~do c.apaz d_e pór abaixo as portas das enxovias para
libertar vítimas da perseguição política- ou o católico
fervoroso empenhado na evangelização do poVo e na
luta contra os maus costumes morais. Se o oradOr eloqüente a verberar contra os atentados ao regíine _de
franquias democráticas ou o panfletário entrinCheirad!>
na imprensa para combater o autoritarismo e a violê:ô:cia política. Se o militante obstinado da ética profissional ou o advogado tantas vezes cáustico e irreverente
perante os tribunais de exceção. Se o homem por inteirO
- em sua itidescritível coragem ou o virtuoso recolhido
à prática de hábitos severos e hostis ao arruído ml..m_dano.
Anticomunista ferrenhO, jamais~ tOdavia, deixouM
se dominar pelo sectarismo ideológico. ~m 1936 ele
enfrentaria a arrogância e as gráves ap~eaças da ditadura getulista para levar proteção jurídica aos líderes co)rfü.histas Luiz CarloS Prestes e Harry Berger. então
recolhidos às masmorras da polícia política. Amparouse em um princípio que, para ele, não era senão um
.dógma:_o direito de qualquer cidadão professar a doutrina política de sua livre escolha e expressá-la segundo
os cânones do regime democrático. Mais ainda. Assumiu patrocínio da causa, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, a princípio contra a própria recusa
dos interessados, que nele enxergavam um adversário
ideológico irreconciliável. Nesse mister~ expôs-se fisicamente â fúria dos agentes encarregados de custodiar
os presos, mas tutelou-os até o último instante nos
tribunais da ditadura.
Embora jamais houvesse se filiado a partidos poiíticos, cuidava ser de sua obrigação pessoal e profis~
sional defender o Estado de Direito e opor-se vigorosamente, por todos os meios, a qualquer ofensa â ordem
democrática._ Eoi por c,ultuar com obstinação tais valores que, em função de ameaças veladas à intangibilidade do regime, fundou em 1955 a Liga de Defesa
da Legalidade. A instituição- revelai~seMla"fundamental
para assegurar a posse do presidente Juscelino Kubitschek, então contestada por amplos setores radicais do
Exército.
A morte de Sobral Pinto signifiCa, infelizménte,
o encerramento de um capítulo estimulante da História
política- do País. Ele era o último cidadão brasileiro
moralmente recortado sobre um padrão de dignidade
que os tempos dissiparam na perspectiva do passado.
Em sUa figura hierática era possível distinguir o modelo
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exato da virtude, enquanto express~;!_~n;tor ao_§_yalo~
res perenes da liberdade, dã Iiãtéfnidade democráticã,
da prevalência do direito sobre a força e da recorrência
à idéia como matriz do comportamento humano. Com
o desaparecimento desse paradigma, o Brasil fica moralmente mais pobre, menos lúcido para descortinar
o futuro, órfão de um exemplo que por tantos anos
foi um luzeiro sobre a consciência nacional.''
São palavras, Sr. Presidente, Srs. SenadoreS do editorialista do Correio BraziUense que também tomo minhas e de
minha Bancada, no instante em que fazemos esta homenagem
a Sobral Pinto, um dos pró-homens da República.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, subscrevi, há pouco, requerimento a ser encaminhado à Mesa pelo nobre Senador
Maurício Corrêa, Líder do PDT nesta Casa, solicitando as
homenagens do Senado Federal a Sobral Pinto, sobretudo
por ser ele, inegavelmente, urna figura não apenas de projeção
nacional, mas também, internacioD.al.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
r
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Maurício Coirêa.

O SR. MAURÍCIO CORRtA (PDT - DF. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revis_ão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, eu gostaria, neste instante, de fazer algumas
observações a respeito de um pleito dos funcionários do Poder
Legislativo Federal. Refiro-me à URP.
Na verdade, Sr. Presidente, desde setembro, o Sindicato
do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas - SINDILEGIS, através do seu presidente, Mauro Dantas, solicitou
que a Mesa do Senado examinasse o pleito, tendo em vista
que ele se ampara na lei. QUer dizer, é uma questão eminentemente jurídica de reconhecimento a uma categoria que faz
juS exatamente à reposição que ó Governei até hoje não pagou
à maioria dos funcionáriOs, embora decisões de cortes do
País já tenqam tornado esse direito sagrado.
Faz-se necessário_diZer qUe a URP- Unidade de Referência de Preços, foi instituída pelo Decreto-Lei n 9 2.335,
de 12 de junho de 1987, tendo por destinação a reposição
de perdas salariais e recothpOsição de preços, apurando-se-a
em função da variação do Indice de Preços do Consümidor
(IPC}, pela média aritni.ética de um trimestre, para sua aplicação nos três meses subseqüentes. Assim, para o triri:u!stre
de setembro a novembro de 1988, a média representativa
da URP foi determinada em 26,05%, de acordo com a Portaria
n9 354, de 20-11-88, do Ministro da Fazenda, a ser aplicada
na recomposição salarial dos meses de dezembro de 1988 a
fevereiro-de 1989, ou seja,- dividida em três parcelas mensais.
Vencido o período aquisitivo do direito à recomposição
salarial pela URP apurada nos meses de setembro a novembro
de 1988, em pleno andamento do período de gozo desse direito, veio norma ndvá -Lei no;~ 7.730, de 31 de janeiro de
1989 ~,-a reVOgar o siStema- de recomposição salarial pela
URP. Assini, a paicela da URP, já anteriOrmente fixada,
correspondente ao mês faltando para integrar o trimestre,
ou seja, fevereiro -de 1989, deixou, simplesmente, de ser aplicada.
A referida Lei n 9 7.730, que revogou o sistema URP,
não introduziu aumento algum para as remunerações dos servidores, mas apenas procurou preservar o valor real de 1988,
mediante a imposição de congelamento. Essa norma de congelamento não poderia abstrair a parcela de reposição do valor
real de 1988, antes, ao contrário, recomenda--a preservação
do mesmo valor real. E tanto assim é qUe, em 12 de dezembro
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de 1989, a Lei n 9 7.923, que determinou a incorporação -da
URP segundo o cálculo do trimestre de setembro a novembro
de 1988, implicitarriente admitiu a suspensão irregular do pagamento_ da parcela de remuneração de fevereiro de 1989, não
incidente, inclusive, nos meses subseqüentes, vale ressaltar,
pois textualmente expressa que o percentual indicado incidirá,
a partir de novembro de 1989, "a título de reposição salarial",
como tal adquirida desde a edição do ato que definiu a média
de variação do IPC, no trimestre mencionado - setembro
a novembro de 1988 - para ser aplicado como forma de
recomposição salarial no trimestre seguinte - dezembro de.
1988 a fevereiro de 1989. Com efeito, os servidores públicos
deixaram de perceber as parcelas referentes à diferença decorrente da não-aplicação da URP, nos meses de fevereiro até
novembro de 1989, pois a dita reposição só foi restabelecida
a partir de novembro de 1989, sem o devido efeito retroativo.
O Sindicato dos_Servidoresdo Poder Legislativo Federal
e do Tribunal de Contas da União SINDILEGIS, formulou
requerimento ao Presidente desta Casa, em 12 de setembro
deste ano, postulando a adoção de providências de âmbito
administrativo no sentido do pagamento da diferença salarial
decorrente da não-aplicação da URP no perfodo mencionado.
Na Reunião Ordinária da Comissão DiretOra realizada em
31 de outubro do corrente ano, ficou decidido o sobrestamento
da matéria referenciada "para posterior deliberação, a fim
de se conseguir maiores subsídios", segundo consta da ata
publicada no Diário do Congresso Nacional, de 7 de novembro
de 1991.
Ora, Sr. Presidente, fala-se que os fUncionários do Senado
Federal e da Câmara dos Deputados ganham muito e que
-os funcionários do Poder Executívo ganham pouco. A verdade
é- que não temos culpa se o Poder Executivo paga menos,
mas, hoje, os vencimentos dos funcionários públicos do Senado Federal estão defasados e esse pleito é de absoluta justiça.
Não se está pretendendo que a Mesa lhes conceda qualquer
fãVor, pois trata-se de um direito amparado pela legislação
existente no nosso País.
_ Esse pleito, inclusive, já foi deferido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho,
pelo Superior Tribunal Militar, pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelos Tribunais Regíonaís Federais de todo o_ Pafs, pelos
Tribunais Regionais do Trabalho de todo__o _P~ís e, por incrível
que pareça. pelo próprio Tribunal de Contas da União. Só
os funcionários do Poder Legislativo é que ainda não tiveram
esse pleito reconhecido.
Não se trata de um pedido feito na cuia, de esmola,
mas de um direito sagrado que eles têm. Entendo que a Mesa,
o Senado, enfim, tem dificuldades financeiras este ano. Claro,
temos ainda que, daqui a pouco, apreciar o aumento decorrente da proposta geral que o Presidente da República fez
e também a proposta para os funcionários do Poder Judiciário
e do Poder Legislativo. Mas o que não podem os funcionários
do Senado Federal e os funciOnários da Câmara dos Deputados é aguardar essa decisão, à uma Sr.- Presidente. Se a
Mesa tiver dúvida, que encaminhe consulta á Comissão ·de
Constituição e Ju_stiça e Cidadania, porque uam coisa é votar
o que· se tem direito, e a outra é recusar aquilo que não
se tem direito.
No caso em espécie, tenho a minha consciência tranqüila.
Leio aqui o meu modesto discurso de natureza jurídica
para comprovar que a URP é um direito dos funcionários
do Poder Legislativo. Por conseguinte, o que aguardamos
é que a Mesa resoJ"a imediatamente essa questão porque
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se trata de um pleito justo e, ademais, se não há recursos, s_gclalt;>r_asileira. Portanto, é extremamente desagradável, tris~
no caso do Senado, é muito simples: que decida a questão te para todos nós termos que conviver com a realidade da
agora e que marque o pagamento para o an~ q~:~e vem, j~neiro, morte do grande Sobral Pinto.
favereiro, compatibilizarido, assim, o novo orçamento com
Devo dizer, Sr. Presidente, que o Brasil todo conhece,
porque não dizer, o mundo todo conheCe esse ho~em que
essa realidade.
O próprio-Supremo Tribunal Federal, a própria Piocura- começou a sua vida de resistência pela ordem jurfdíca, comba~
doria-Geral da Repúblic~ que examinaram situações simila- tendo Os abusqS que eram praticados, quando ainda era funciores, já definiram o pleito . .h claro que com um índice diferente, nário dos Correios e Telégrafos no Rio de JarieTro; presenum índice que não é aquele realmente que os outros tribunais ciando no pátio" da Péáça Onze ~uma barbaridade que se Prati~
autorizaram, mas estou seguramente info-rmado de que o pró- cava contra um cidadão, correu de onde se encontrava e foi
prio Supremo Tribunal Federal vai rever a sua decisão e que em busca de socorro-pata essa- pessoã-que· eta eSpá~Ilcàda pela
a Procuradoria-Geral da República caminhará para o mesmo polícia. Ali socorreu aque:I? vítima da abitrariedade policial,
colocando a vítima absolutamente em liberdade e merecendo
rumo.
Portanto, Sr. Presidente, quero deixar aqui a minha reco~ até de policiais críticas acerbas a respeito do seu procedimento.
mendação, o meu pedido sincero Rara que a Mesa do S_enado Aí começou a v:ida desassombrada de Sobral Pinto.
examine imediatamente o requerimento formulado pelo Pre"siMas um dos episódios mais marcantes da vida__5Jesse exdente do Sindílegis, Sr. Mauro Dantas, e decida essa questão traordinário jurista, 'sem dúvida nenhtinlã., fõf-quando, a_cei~
antes de encerrarmos o ano. Como eu disse, e repito, não tando o múnus ill!P0s1o- pelo ConSelho Federal da Ordem
havendo condições de pagar o que eles têm direito este ano, dos Advogados, aceitou _defender Luís CarloS Prestes; ãceitou
que se decida pagar no orçamento do ano que vem, em janeiro. defender Harry Berger. Como todos sabem, logo após a inten~
Esta é a reclamaÇão que faço, usando a Liderança do tona çomunista de 1935 e no fastio na ditadura de Getúlio
PDT, na convicção de que a Mesa do Senado não deixará V;trgas aqueles dois brasileiros-:- um ali~s não era n~m Prasi.~
passar a próxima reunião para decidir essa situação qlie, nã teiro, era de origem alemã - sofreram os_ piores vexames,
verdade, traduz uma angústia muito grande para- todos os as piores degradações nos desvâos da polícia arbitrária, então
reiriante na época.
funcionários do Poder Legislativo.
- Sobral Pinto, verificando o estado caótico, dramático,
É um- justo pleito que se faz - repito - não se tratá.
de um favor, mas de um direito líquido e certo que os fundo·~ por que passavam os dois presOs, seln direito a comunicanários do Poder Legislativo têm.
rem~se com ninguém, sem direito a absolutamente nada, os
Não há nenhum receio de que se esteja deferindo algo qtais primários direitos eram~lhes negados, Sobral Pinto, veri~
não amparado pela lei. As vezes, há receio de se falar nisso, ficando o estado_ de degradação em que se encontravam esses
mas eu não tenho receio nenhum porque estou falando, tendo dois seres humanos, fez uma petiçãO ao juiz invOcando o
como base a lei e pareceres jurídicos, com a convicção absolu~ art. 14 da Lei de Proteção aos Animais, para que dessem
tamente tranqüila de que os funcionários do Senado e d.a aos presos a ·mesma identidade de tratamento que era dada
Câmara têril o legítimo direito de receber essa defasagem _;:tos animais então protegidos por e~sa lei.
_
provocada por planos do ÇToverno CoUor, que passar~m por
Começou aí a se-gUrida fase de Sobral Pínfo. __
_
cima, exatamente, do direito líquido e certo, que é o pagaEu diria a V. _Ex.~s- que, em todos os episódios marcantes
mento da URP devida aos funcionários do Poder Legislativo. da vid~ brasileira__,_ _Sobral Pinto esteve presente. Formulou
Dirijo, portanto, o meu requerimento, aliás, uma recla- várias e belas frases, to~nou~se alvo de respeito muito grande
mação à Mesa no sentido de que seja examinada e solucionada por sua altivez, sua coragem e sua capacidade; enfre:ntou ditaduras e protestos de toda natureza, foi um bravo, um verda~
essa questão.
deiro
advogado, que não fizia questão de cobrar honorários.
O Sr. Humberto Lucena- Permite~me V. Ex~ um aparte?
Era um homem que se apaixonava- por uma causa· e tinha
O SR. MAURÍCIO CORRtA ;_ Poís não. Ouço, com 'pela pessoa humana aquele respeito tão grande que i~ até
o maior prazer, o aparte de V. EX~, IioOre Senãdor Humberto as últimas conseqüências. Quaiido o "Sr. Luís Carlos Prestes
Lucena.
sofreu aquele vexame de ter a sua esposa, Olga Benário,
O Sr. Humberto Lucena-- Nobre Senador, desejo apenas asilada forçadamente para a Ale~~nh!3- nazista, foi SqbJal
dízer a V. Ex•, a propósito desse assunto, que,. na última Pinto quem convenceu Luís Carlos Prestes a reconhecer a
reunião do Sr. Presidente do Senado com os Líderes, S. Ex' sua filha Leocádia e, em conseqüência disso, !ra~ê-la de volta
ao território brãSileiro.
· -ficoU de encaminhar à Comissão de ConStituiçãO, Justiça e
São
tantos
os
episódios
marcantes
da vida de SobraiPüitD~
Cidadania uma consulta, e acredito que o Sr. Presidente Mau~
r_o_Benevides esteja providenciando esse ex_p~diente, q_ue, de Sr. Presidente, que seria fastidi_()SO cornentá~los t9dos neste
instante. Mas eu_ assinalaria a alta combatividade desse emi~
certo, facilitará a solução do problema a que alude V. Ex~
nente brasileirO qu~_ acaba de fal_~çr ._ Era a jpvi_~Hc!3d~ nutn
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Eu estava inclusive pre- hOffiem velho. PoSsuía realin_ente uma e_Ie_gâ1_1cia y~rnacular
sente? e essa foi até uma sugestão nossa, mas, infelizment~, õa defesa dos seUs clientes~ mas tinha uma_ bravura física e
até inOr3.I, também, pela mãneira com que defendia aque_les
S. E~ não mandou até agora.
_
,_ _ ,_
,_
Sr. Presidente, aproveitando a opoftunidade, eu não pg~ qu_e _estavam sob o seu patrOCÍJ!i().
Mas, Sr. Presidente, Sobral Pinto co_nstruiu algumas d~s
deria, neste instante em que uso da tribuna, deixar de lastimar,
profundamente, a morte do insuperável jurista Heráclito Fon- frilse~_ mais lapidares que coõliecemos no jargão forense_. Em
toura Sobral Pinto, com quem convivi durante muitos anos -f964, mais precisamente após 1964, no GoVerno di Médici
e de quem passei a ser um grande admirador pela altivez e depois no Governo de Geisel, quando Sobral Pinto foi preso
dos seus propósitos, pela posição corajosa com que sempre e discutiu o que éra derriac"racia com os presos e co~ os.
enfrentou os mais tensos problemas da vida política, jurídica, policiais, ele disse que não conhecia democracia brasileira,~

Dezembro de 1991

PIÁRIO PO CONGRESSO NACIONAL (Seçãoll)

mas conhecia tão-somente peru ã brasileira, porque a democracia era ampla, universal e não podia ter um sentido de
uma democracia apenas brasileira. Porque essa era a explicação que os militares davam para dizer que havia democracia,
mas uma democracia à brasileira, quer dizer, segundo a concepção montada pelos próprios militares.
Sobral Pinto, certa feita, disse:
.. Prestes tentou me converter ao comunismo. Eu tentei
covertê-lo ao catoliciSnlõ~- Mas nehum dos dois conseguiu. n
Cori:Io todos sabem, Sobral Pinto era um hoinem extremamente religioso, Católico, de comunhão todos os-sábados, ajudava a celebrar a missa. Mas nunca deixou de patrocinar
a causa de quem quer que seja, pela cor ou pela condição
de riqueza ou pobreza, por ser católico, ou por ser judeu.
Não. Sempre defendeu o ser humano.
"Odeio o comunismo, mas arrio- os comunistas.
Odeio o comunismo porque é pecado. Amo os comunistas porque são pecadores como eu."
Aqui como sabem, ele repete aquele pensamento do insígne Santo Agostinho, que dizia que odiã.Vao pecado,mas amavaos pecadores. É a frase de Santo Agostfnho que Sobral Pinto,
na verdade, punha em plena eficácia~-"A teologia da libertação não é teologia._ É o marxismo disfarçado em teologia. Ela ·representa um profundo perigo para a fé católica."
Como sabem, ele era um convicto conservador, que não
aceitava essas modifiCações da teoria da Libertação e se punha
ao lado do tradici0n3.lismo da Igreja Católica. "Como a prerrogativa essencial da dignidade é
a liberdade, eu trairia minha fé e minha própria razão
de ser, se calasse ao ver a liberdade ofendida ou renegada."
Foram centenas as cartas que Sobral Pinto escre~eu, sobretudo na época em que os militares mandavam em nosso
País, protestando, gritando e __ nelas bradava contra todas as
ilegalidades e arbitratriedades praticadas.
"De tal modo amo a verdade q-ue. para proclamá-la, não receio enfrentar riscos."
"O díc1ónário político universal define como d_ftadura o regime em que o chefe do ExecutiVo cassa mandatos de representantes do povo."
Aqui, a preocupação dele, com os direitos sagrados dos
brasileiros, que foram cassados logo após o ato de 1964.
"Não existe democrac:ia à brasilei.r:a._Existe é peru
ã brasileira. A democracia é universal."
"Quem disse que eu vou me__ aposentar?"
Foi um homem que trabalhou até morrer nunca quis se
aposentar. Foi um bravo, um corajoso, um intimorato-, umhomem que defendia a liberdade com amor e com convicção.
Eu quero dizer a_qui, Sr. Presisdente, que participei de
uma certa feita, de um fato extremamente -interessante na
vida de Sobral Pinto. Realizava-se no Rio de Janeiro Congresso Eucarístico Internacional, e dele pertencia :ftquele grupo
de trabalho que organizava o Congresso. A política do Rio
tinha colocado ali aquele cordas para barrar o povo. Em determinada área não poderia entrar pessoa do povo, só aqueles
que tivesse autorização para taL E Sobral Pinto insistiu que
queria entrar porque tinha afazeres. O policial não aceitou
absolutamente as suas explicações, até que houve um entrevera entre os dois, e o policial decretou: "O -serihor está preso''. Ele disse: "Perfeitamente. Mas corno é que nós vamos,
a pé?" O policial disse: "Temos aqui uma viatura". "Mas
o senhor está sozinho, como é que fica? Eu quero lhe dar
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a palavra. O senhor pode ir à viatura, providenciar para que
o carro chegue até aqui. Traga os seus companheiros. Dou
minha palavra de honra que não sairei daqui, continuarei
aqui. "Realamente, o policial foi lá, trouxe um reforço, veio
a patrulha e Sobral Pinto foi colocado no carro e conduzido
ao respectivo distrito policial. Lá o delegado ouviu o que
o Dr. Sobral Pinfó tinha a dizer e logo em seguida, evidentemente, relaXOu aqiieta pris<io. Mas ele saiu dali frustrado,
porque era no fundo um homem vaidoso pela sua coragem,
vaidoso_ pela ação constante na defesa das liberdades. Não
foi reconhecido pelo delegado de poJícia respectiva.
Mas, Srs. Senadores, ao encerrar estas rápidas palavras
a reSpeito de Sobral Pinto, quero dizer foi um orgulho convivei
com aquela figura extraordinária, humana religiosa, pura, su~
blime, que viveu até os 98 anoS de idade. E que não queria
morrer, pretendia continuar na luta, na defesa dos oprimidos
e dos injustiçados. Ganhou causas por todo este Brasil, é
um homem de fama internacional; defendeu aqueles chineses
na época do regime militar, e hoje tem uma estátua na China.
Quase todos os políticos brasileiros que passaram por traumas,
em virtudes de regime de opressão e de perseguições, tiveram;
na pessoa do Dr. Sobral Pinto, um defensor intimorato, cór3~
joso e presente.
Portanto, em nome do meu Partido, o PDT, deixo aqui
modesta homenagem a uma figura exponenCiã.I das letras jurí·
dicas, ao paladino da defesa das injustiças, ao homem que,
sem dúvida nenhuma, passou pela vida e a honrou pelo trabalho constante pela luta árdua, pela coragem, pelo civismo,
pelo patriotismo.
Muito obrigado. (Muito bem!)

o SR. PRESIDENTE (Pirceu Cátnciro )·-Sobre a mesa;
requerimentos que serão lidos pe~o Sr. 1~'-Secretáno.
São lidos os -seguintes
REQUERIMENTO N• 859, DE 1991
Requeremos, de acordo com as tradições- da Casa, aS
segUintes homenagens pelo falecimeto do Doutor Heráclito
Fontoura Sobral Pinto.
a) inserção em ata de um voio de profundo pesar;
b) apresentação de condolênciaS à família e áos Estados
de Minas "Gerais e Rio de Janeiro.
Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1991. - Senador
_Nelson Carneiro - Senador Marco Maciel.
REQUERIMENTO N• 860, DE 1991
Com fulcro no art. 218, alíneã. g, do Regimento Interno,
requeiro a inserção em ata de voto de pesar pelO falecimento
do Dr. Heráclito _Fontoura Sobral Pinto, cuja personalidade
de relevo na vida político-administrativa nacional transcendeu
as nossas fronteiras pata merecer justas homenagens de nações
democráticas, prinCipalme-nte em razãO de sua constante luta
na defesa dos Direitos HuinanoS.
Sala das Sessões, 1• de dezembro de 1991. -Senadores
Maurício Corrêa..- Humberto Lucena - Chagas Rodrigues.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Os requerimentos lidos dependem de votação, em cujo encaminhamento
poderão fazer uso da palavra os Srs. Senadores que o desejarem.
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Em votação o primeiro requerimento lido.

O Sr. Nelson Carneiro -Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar.
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Senador Nelson Carneiro, d~sejo, J?O momento e~ que ·nos
preparamos para votar o requerimento de pesar pelo faleci~
menta do ilustre advogado, e_ jurista, associar-me àS manifes- tações que o Senado Federal, através de vários de seus repre-

0 SR. PRESIDENTE (DirceU carneffo)- ConCedO -a sentantes. com relação ao passamento de Heráclito Fontoura
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
Sobral Pinto, ocorrido no .sábado passado.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Para encaSr. Presidente, como sabe V. Ex•, Heráclito Fontoura
minhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sen_a~ Sobral Pinto, jmjsta e advogado, era também, podíamos dizer,
dores: "Quando morreres, s6 levarás aquilo que tiveres dado", um h1.:1manista. A sua vida, toda caracterizada por uma enorme
disse o poeta.
_
__ ___
verticalid_ade de co.qci_uta, _fez com que ele se transformasse
Se isso é verdade, razão tinha Heráclito Fontoura Sobral no País como l!-m dos paradigmas do advogado sempre dispas~
Pinto ao anunciar que- partia para o céu, quando pressentiu, to a defender os direitos humanos, sobretudo dos mais necessi~
na manhã de sábado, qpe chegara o momento da despedida.
tados. Ele tinha enorme coragem cfvida e a sua Vida se caracteA morte espreitava-o há muitos anos e ele aguardava rizou por uma grande coerência. Dele podíamos afirmai" aquilo
serenamente o momento de enfrentá-la. Preparou-se para o que Gandhi disse certa feita: "Há uma certa coerência que
encontro escudado na fé cristã e no culto do Direito. Foi passa por todas. as minhas aparentes incoerências. Há na natuo advogado dos perseguidos, a voz contra as violações da reza a unidade que permeia as aparentes diversidades". Sobral
lei, a presença onde se tomasse necessário defender a liber- Pinto foi um homem coerente ao longo de sua long~ vida,
dade.
mas, ao mesmo tempo, extremamente rica de exemplos, e,
Durante mais de 70 anos de constante atividade não amea- conseqüentemente,_ ~m I!IOdelo para todos nós.
lliou fortuna, que uma grande fortuna, dizia Séneca, é urna
Sr. Presidente, San Tiago Dantas, freqüentemente, citangrande servidão. E Sobral Pinto viveu livre, o seu viver foi ~() Epicteto, dizia~ "Não_inte_-!"~ssa o quanto vivemos, mas
a sua riqueza.
sim como vivemos". Sobral Pinto viveu uma vida longa, quase
Paulo Brossard anotou com prioridade _que, morto Rui um sécu~o, mas mais importan_te do que o quanto ele viveu,
Barbosa, Sobral Pinto foi a maior expressão da advocacia foi como ele viveu, inteiramente dedicado â defesa dos direitos
brasileira.
humanos e com a postura que o fazia, como disse, como
Advogado, somente advogado, recusou_a indicação para um dos maiores humanistas do nosso século.
Era também, Sr. Presidente, um modelo de cristão.
Ministro do Supremo Tribunal Federal e não_ faltou à Nação
}\_sua morte -deixa.-nos menores.
- quando reclamaram a ·sua· presença na defesa dos direitOs
humanos, na legitimidade da eleição de Juscelino kubitscheck
S~;. Presidente, tão profunda é a compenetraç-ão da vida
com a morte que, certa feita, o filósofo Gabriel Marcel dizia
e na memorável campanha das "Di retas já".
Não pleiteou mandato popular~ nem dele necessitou para que a terra sem os mortos seriainabitável.
erguer sua voz sempre que a democracia estava am-eaçada,
Participo; até certo p-o~nto-~-deSse ponto de vista e, por
nem outra imunidade o resguardou senão ada profissão, quan- _isso, querO_di~er que o desaparecimento de Sobral Pinto nos
do católico praticante e fervoroso aceitou, com tOdos os riscos, -l-iaZ -a certeZa de que fica o seu exemplo.
_De_ alguma forma, isso ajuda a inspirar a nossa camio patrocínio da causa de Luís Carlos Prestes, no Movimento
Comunista de 35, levado" ao arbítlio do Tribunal de Segurança nhada, sobretudo a caminhada que o País, neste momento,
dese!l:volve no ~entido de consolidar as suas instituiçôes demoNacional. Foi quando o conheci e começei a admirá-lo.
Mais tarde, integramos o Conselho Federal da Ordem cráticas e fazer com que possamos viver uma fase que se
dos Advogados, nos anos incertos do Estado Nov9. Segui caracterize pela plena fruição_ da liberdade.
sua trajetória de bravura e independênc~a e_ o tive comigo _ _ Por isso, Sr. Presidente, enceuo minhas palavras falando
em hora amaríssima de minha vida:
do sentimento, que não é apenas meu, mas, tenho certeza,
Seu compromisso com o Direito; a Ii bel-dade e a- demo~ é o do meu partido, o PFL, e de outros partidos que certacracia acompanhou-o a existência toda, e Deus lhe concedeu mente, por meu intermédio, se associam às justas homenagens
a graça de morrer lúcido, como merecia.
_
que prestamos, na tarde de hoje, a Sobral Pinto, esse modelo
Despido de vaidades, recebeu dos seus pares todas as __de_ cid~dã_o,_esse m_odelo de jurista, esse humanista na ampla
distinções: a Medalha Rui Barbosa, e por último, em,_receJJt~ __e c9mpleta acepção do termo.
_Era o que tinha a dizer.
Congresso de Advogados, reunido no Rio de Janeiro, engranO SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
deceu-se com 0 seu patrocínio.
O v.oto de pesar por seu desaparecimento encontra apoio palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho.
na letra regimental e, antes de tudo, está em consonância
com o sentimento nacional, porque', neste século, PoucoS teião
O'SR.. JúSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Para encamiamealhado na vida tantos méritos como Heráclito Fontoura nhar.)- Sr. Presidente, Ses. Senadores, em nome do Partido
Sobral Pinto. E se o céu é o descanso dos bons, dos puros, da Frente Liberal, acaba de falar o nobre Senador Marco
dos dignos, nele estará a alma de quem amou a Deus ~obre _ Maciel. Desse ângulo, portanto, como homem de Partido,
- nada te_ria que acrescentar às expressivas. palavras que foram
todas as coisas e ao_ próximo como a si mesmo.
proferidas.
-- -'-'Devo, porém-, a Sobral Pinto- pelas relações que com
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo·a
ele mantive e pela solidariedade que dele recebi numa eleição
palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
~~ q_r~_e!ll_ dos _A..~yogados - uma palavra de respeito e de
O SR. MARCO MACIELWFL- PE. Para encaminhar. saudade. Ao fazê-lo, quero fa@r_ com a franqueza com que,
Sem revisão do orãdor.) - Sr. Pfesidente, .Srs. Senadores, se vivo fosse, sobre qualquer pessoa aqui falaria Sobral Pinto.
assim como acaba de fazer o nobre ex~ Presidente desta Casa, Não v_ou elogiá-lo como_ homem liberal, no sentido comum
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em que usamos a expressão, de personalidade concessiva ou

tolerante. Ele não o era. Ao contrái'io,- Heráclito Fontoura
Sobral PintO -era; ãrftés de tudo, um homem irifle-xível: se
erecta era_ sua postura física, de rigidez férrea se revestia sua
posição intelectual. Revelava-se, em rigor, intra.tiSigen~e. Liberal, só se há de entendê-lo como inexcedível advogado das
liberdades públicas e individuais.

Nesse campo era insuperável. Não se lhe disesse qual
era o pensamento da-quele que precisava de sUa assisténcia
profissional. Não se lhe desse notícia de divergéncias ideológicas que pudessem ocorrer entre ele e a vítima- de uma violência. Diante da vítima da violência, ele era apenas o advogado.
Nessa hora, esquecia toda a sua filosofia, e filosofia_ dogmática.
de homem de pensamento-religioso. Em face do poder desenvolto, emergia apenas o cidadão revestido da condição de
advogado, e defendia quem quer que necessitasse da vibração
e da coragem de sua palavra. Enfrentando o pOder sobretudo,era inamolgável.
Srs. Senadores, eu o vi pessoalmente, nessa atitude, quando ele preso, num dos quartéís desta Capital. Estavam ali.
também~ outros Parlamentares detidos, inclusive Martins Rodrigues, e, se não estou em equívocb, Mário Covas. Isso em
dezembro de 1968.
Sobral Pinto circulava no quartel como se não fosse um
preso. Parecia antes o comandante do presídio.
Saía de uma sala para outra sem pedir licença, e quando
o oficial pretendeu inquiri-lo respondeu com desassombro:
"O senhor não tem autoridade moral nem legal para inquirirme". Era assim--O homem.
Esse mesmo homem, com fidelidade irredutível às suas
idéias, não fazia concessão quando se lh-e tocava o ponto
central de seu pensamento, no domínío- religioso. Por isso,
também eu o vi, de energia acesa, discUtindo com o seu amigo
Ribeiro de Castro, presidente da Ordem dos Advogados do
Brasil, num congresso no Rio de Janeiro. Pleiteava ele que
não fosse discutida naquele plenário moÇãO em favor do_divórcíó. Solicitava que a discussão não se- travasse. Como o presidente da Ordem lhe fez ver que era ünpóssív"el impedir o
debate, declarou de pronto: "Pois vou afastar-me desse-congresso". Não houve como convencê-lo a permanecer. Nem
a circunstância de estar marc:1da para a conclusão dos trabalhos a entrega da Medalha Teixeira de Freitas, que lhe conferia
o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados da Bahia,
fê-lo mudar de pensamento. Preferiu não receber a_ honrosa
medalha. Ao congresso não compareceu mais. Poder-se-ia
dizer que era um romântico àa --defesa das suas idéias: Era
romântico a seu modo, porque firmemente cánvencido de
suas idéias, das quais não transighi-nem no calor do debate
nem através do apelo da amizade.
Esse homem que tanto honrou sua classe e qua tanto
defendeu vítimas--da violência, indusive adversários, jamais
teve medo._ Ainda há pouco, recordava:-se nesta Casa sua
condição de Advogado de Luís Carlos Prestes.. Pois foi na
defesa de Luís Carlos Prestes e de outros comunistas, que
ele, católico intransigente, lutou sem peias pãra restaurar a
dignidade do poder e o trato decente aos seus_c.lientes, na
medida que pôde e com bravura inexcedível.
Lembrepse mesmo que houve um momento em que, sendo Prestes tratado com rigor desumano, Sobral Pinto çiirigiu-se
com indignação, não a um Tribunal comum, que seria de
presumir-se tolerante, mas ao TribUnal dC:--Ségi.ifã.nçã. Nacional, ou seja, a uin -Tribunal de exceção-.- E a esse Tribunal
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advertiu que, se já não prevaleciam para os seus clientes as
leis de proteção aos homens, pedia para eles, ao menos, as
leis de proteção aos animais.
Foi assim que se dirigiq. àquele Tribunal, do qual disse
João Mangabeira, uma ou trá grande figura e vítima da violência policial do Governo Vargas, que era "a renegação da
cultura jurídica nacional".
Sobral Pinto cumpriu, por inteiro, Seu nobre e ãltO -âever
de advogado. Foi, no curso de todas as suas lutas, um homem
incomum: --o insuperável advogado das liberdades públicas e
individuais. O voto de saudade por sua morte é também o
testemunho de sua presença inesquecível.
o SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro}-'- Em votação
o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Mesa associa-se às homenagens e fará cumprir a deliberação da Casa.
Fica prejudicado o Requerimento n9 860, de 1991.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Sobre a mesa,
projeto que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 390, DE 1991
Dispõe sobre as multas previstas pelos arts. 79 e
8•, da Lei n• 4.737, de 15 de julho de 1965, que institui
o Código Eleitoral.
O Congresso Nacional decreta:
Art.l 9 Ficam isentos do pagamento das multas previstas
nos arts. 7• e 8•, da Lei n• 4.737, de 15 de julho de 19_65,
respectivamente:
I - os eleitores que deixaram de votar_ ant~riotmente
e não apresentaram justificativa válida perante o Juiz Eleitoral, que participarem das eleições municipais de 1992;
I I - o brasileiro alfabetizado, maior de 18 (dezoito) anos,
não alistado no prazo legal, desde que o faça até a data do
término do alistamento para o próximo pleito eleitoral.
Art. 2• A isenção prevista pelo art. 1• será objeto de
ampla divulgação gratuita, pelas emissoras de rádio e de televisão, determinada pela Justiça Eleitoral, na área de sua jurisdição.
Art. 39 O Tribunal Superior Eleitoral, no prazo de 30
(triritã.) dias, baixará instruções neceSsáriàs- ao êtim.primento
da norma contida- no 3rt. 29
Art. 4~ Esta !ei entra em vigor n_a data de sua publ~
cação.
- Art. 59 Revogam-se as disposiÇões em contrário.

Justificação

As multas previstas pelo Código Eleitoral, para os que
deixarem de votar, ou, sendo obrigados ao alistamento eleitoral, não o fizerem no prazo, acabam onerando, geralmente,
os brasileiros de baixa renda e incipiente nível de informação.
Embora sejã. válido o entendimento, consagrado em Direito, de que a ninguém é permitido alegar ignorância da
Lei, para eximir-se de obrigação, a realidade nacional, com
osenormes contrastes culturais, recomenda cautela na generalização de princípios de ordem teórica.
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O projeto de lei ora submetido- à apreCiaÇão dos i!Ustr~-S
membros desta Casa, que esperamos ver transformado em
diplona cogente, tem o objetivo não só de isentar do pagamento das referidas multas, como o de promover ampla campanha, de âmbito nacional, ressaltando a importância do alistamento eleitoral e do voto.
Esta campanha deverá, ao mesmo tempo, atender a determinadas peculiaridades locais, daí a razão pela qual é cometida
â Justiça Eleitoral, na área de sua jurisdição, a- orientação
e acompanhamento junto às emissoras de rádio e de televisão.
Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1991. --Senador
Humberto Lucena.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 4.737, DE 15 DE 1tJLHO DE 1965
o•n~•-···~-~····~~······· .....·-·········~- ..-., .. '0 •••• ~ •••• _......~---~--..-.-·
-•-~••

••-• •••••••·~-·--·---·~-~n-.-"

.:;..,~..,.lo<;·~·--:--~-'-~

Art. 7"' O eleitor que deix -'! "Otai e ~ão se justificar
perante o Juiz Eleitoral, até sessent~ dias ap9s :;t_ r~alização
da eleição, incorrerá na multa de trés a dez Por ce_nto sobre
o saláriQ mínimo da região, imposta pelo Juiz Eleitoral e
cobrada na forma prevista no art. 367 da Lei n' 4.737, ®
!5 de julho de 1965.
·
... ~····~,._,_ ............... ~·~·····~""-""=~.,.,r;:;;.=-.-.-.~-~.;......~."'"-·--~·-····--·~·._
Art. so O brasileiro nato que não se alistar _até os dezenove anos ou o naturalizado que não se alistar até um ano
depois de adquirida a nacionalidade brasileira incorrerá na
multa de três a dez por cento sobre o valor do salário mínimo
da região, imposta pelo Juiz e cobrada no ato da inscrição
eleitoral através de selo federal inutilizado no próprio requerimenta.

(A Comissáo de Constituição, Justiça e _Cidadania
-

decisão terminativa.)

·

O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O projeto
lido vai à publicação e, depois, à comissão competente.
A Presidência consulta o nobre Senador Jutahy Magalhães se deseja falar antes da Ordem do Dia?
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. ?_residente, eu queria aproveitar a presença dos dois Líderes do__ Governo na Casa.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador.
O SR- JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do oradoi.) -Sr. Presidente,
antes de entrar no meu pronunciamento, tenho dois assuntos
a tratar rapidamente.
Não importa, Sr. Presidente, o conceito que tenho do
Sr. Governador do Estado da Bahia. Qu~ro ~qui ler declarações de S. Ex~. o que, no meu entendimento, o Governo
deveria dar urna resposta, para· eXplicar à Nação se S. Ex'
tem ou não razão. Diz o Governador do Estado da Bahia
em artigo do jornal A Tarde:
"Disse que o Brasil não pode continuar nesse clima, e pediu que os integrantes do Governo "parem
de mentir .. já que "não ajudam."
Mais adiante:
''Segundo ele, nenhu_m dos Governadores recebeu
o que foi anunciado.
Antonio Carlos Magalhães denunciou que o Ministério da Ação Social manda carro-pipa quando a seca
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já acabou e promete cestas básicas que não chegam,

não matam a fome do povo e só beneficiam os que
as compram".
Não importam, Sr. Presidente, as ii"onias do Goy_ernador~
quando díz que não vai nephum elemento do primeiro esCalãõ
à Sudene porque tem medo de AIDS ou de cólera. Isso__ não
importa. O que importa é saber se S. Ex• tem_ ou não razão
nas ~uas acusações, porque isso é muito grave 1 Sr. Presidente.

Estamos vendo, a cada dia, o Governo Federal anunciar
providências que- estariam sendo tomadas com base na seca
do Nordeste, enviando alimentos, enviando carro-pipa, enviando recursos, o Ministério da Ação Social comunicando
transferência de recursos. No entanto, o Governador da Bahia
- e o Governador do Rio Grande do Norte disseram que
assinam em baixo todos os conceitos emitidos por S. Ex~,
._.---:-·declarando que nada disso existe, que tudo é uma propaganda enganosa.
_ __ . _
, __ _
Ora, se os Srs. Lídere's do Governo acham que isso não
tem i~portânçia, para mim tem; ou então vão fazer com que
eU aCredite no que meu neto declarou outro_ dia. Çonvers_ando
com ele pelo telefone, tive oportunidade de falar em propaganda enganosa, qu(;:_rendo çop_v~ucê-lo a __ tomar um fortifi_cante. DisSe-lhe que, hoje em dia, o Código ~e Proú~çao
-do=_ÇQnsum_ic;lo.r -:-:-.para o qual V. Ex~, Sr. Presidente, tanto
-~trabalhou- {a1~. na propaganda enganosa e o que acontece
com aqueles que a praticam~ Quando toquei neste_ assUnto,
meu neto, que é um menino coffi 10 anoS de idade, respondeu,
assim, em cima da bucha: "Por que o Collor não está na
cadei~? Ele fez propaganda enganosa todos os dias". Aqui
é o Governador- dõ -Estado da Bahia acusando o Governo
Federal de fazer propaganda enganosa, dizendo que as cestas
básicas- vejam bem essa acusação! não chegam e só servem
para aqueles que as compram. É uma acusação séria. Pode
ser que não se leve a sério mais nada neste País, mas esta
é uma acusação de alguém que o Presidente disse que era
~PhD em política. Portanto, não interessa o meu conçeito_sobre
S. Ex~, mas interessa o conceito que o próprio Presidente
neste País, não podemos nem mais nos indigar. Acabou esse
direito de indignação.
_
Outro assunto, Sr. Presidente, que era até para ser
levantado numa questão de ordem. Fiz- um requerimento diri_gi.~o, a() Sr~ _Ministro da Economia, Fazenda e PJanejamento.
Segundo informações que tenho da Mesa, que V .. _.t::x: poderá
ou não confirmar, esSe reqúerimento foi eilviado no dia 19
de novembro de 1991 - e o Requerimento n' 775191 - e
até hoje não foi dada resposta, passados mais de 30 dias.
Pergunto, em primeiro lugar, a V. Ex~ se essas informações que ten~o. está() corretas.
O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -A Assessoria
da Mesa informa que a Casa nada recebeu sobre o assunto
levantado por V. Ex~, e hoje cumpre 31 dias.
. O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, não
quero que digam que estou sendo intransigente, apesar dos
bons exemplos de intransigência dados aqui pelo Senador Josaphat Marinho, faJando sobre aquela grande figura que foi
Sobral Pinto. Muitas vezes as pessoas têm que ser intransigentes em defesa das instítl!ições que representam e de que
participam.
-O nosso Regimento, no § lg do art. 216, declara:
"Ao~fim de 3-o dias, q-~~ndo não ha.:j~ si-do p;~sta
das as informações, o Senado reunir-se-á, dentro de
setenta e duas horas, para declarar a ocorrência do
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fato 'e adotar as providências de_correntes do disposto
no § 2' do art. 50 da Constituição."
.
_

.Te~çà-feira
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No dia 5 de julho, a Polícia Federal prendeu, em Linhares,
no Espírito Santo-,-0 gerente -de recursos humanos _da empresa
Diz o art. 50, §-29 , da Constituição:Unhares Agroindustrial L~sa ~ um _empreiteÍÍ'o, acusa:dos de
"As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado submeterem 500 trabalhadores a regime de escravidão, na
Federal poderão encaminhar pedidos escritos de infor- fazenda da_ empresa naquela cidade (Folha de S. Paulo mação aos Ministros de Estado, importando crime de 6-7-91).
responsabilidade a recusa, ou o não-atendimento no
No dia 2 P,e julho, a Se<;.retaria do Trabalho do Pará,
prazo de 30 dias, bem como. a prestação de informações auxiliada por um grupamento da Polícia Militar, libertou 64
falsas."
_
_
pessoas quê viviam "em regime de trabalho escravo", em
Sr~ PreSidente, pergunto se a Constitliiç!o que temos
duas fazendas, rio Município de Ourilândia.
é para ser cumprida. Se for para ser cumprida e pãra nío
OSli"vi'ã.dores- homens, mulhares e críariças- haviam
dizerem que sou intransigente, se, no prazo de 48 horas, as sido recrutados por "gatos" no Maranhão, na cidade de Presiinformações não chegarem, pedirei que a Mesa cumpra o dente Outra: Esses trabalhadores foram submetidos até a casRegimentO e a ConstituiÇãO.
tigoS_ cúrporàiS, çomõ- acdnte-ceti"ab menor Edilton, obrig~do
a ficar, durante horas, à beira do no; totalmente despido,
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Ca_weiro)- V. Ex' será para ser picado pelos mosquitos, por ter tentado fugir da
atendido quanto ao requerimento; quanto às ínform<ições não fazenda (Jornaldo Brasil), 4-7-91.
recebidas a Mesa tomará as proVidência~.
Aos dois de maio, o Centro de Defesa dos DireitOS HumaO SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB - BA.) -Sr. nos do Vale do Parmba denunciou-a existência de 70 pessoas
Presidente, Srs. Senadores, os primeiros dados e comentários obrigadas a trabalhar em regime de semi-escravidão e vivendo
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), em condições subumanas na zona rural de-Pa:Caibuna,--a 120
realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas quilómetros da Capital de São Paulo. Neste caso, o próprio
(ffiGE) começam â ser publicados. O Brasil que se materiali.a Prefeito da cidade de Paraibuna pedira providências à Promo~
através desses dados, como, aliás, todos sabemos, não apreR -toria Pu'blica (Folha de S. Paulo, 2-5-91).
O jornal A Tard~, de 3 de_ s~tembrç, divulgou a notícia
senta motivos para euforia ou ufanismos fáceis. Aliás, fazendo_
um parêntese, até hoje o pessoal do Censo não-chegou a da existênCia de 400 trabalhadores rurais baianos "submetidos
minha casa; sei também que alguns funcionários do meu gabi- a um regime de escravidão na localidade de Poconé, em Mato
_Grosso, a 100 quilómetros de_ Cuibá; a libertação desses trabanete ainda não foram visitados.
No campo do trabalho, por exemplo, as mulheres brasi- - lhadores foi riegociada com a intervenção dos Deputados Colleiras, que constituem 50,9-% da população do País, ocupa- bert Martins (PMDB- BA) e Zelinda Novaes (PTB- BA).
No dia 24 de março, o Jornal de Brasília, sob o título
vam, no ano de 1990, 35,5% do mercado de trabalho e sua
renda média mensal era equivalente a 34,1% da renda de de "A nova escravidão", levantou o problema das empresas
todos os assalariados. Na década de 1980, a mulher conquistou prestadoras de serviços, afirmando que, no Brasil, ''iá~existem
espaço no mercado, porém, está perdendo terreno nos últimos talvez mais de mil "empresas" que se autodenominam de
anos. Os piores indicadores sobre a_ situação ff;:mhlTn-a ã.pare- "prestadoras de serviços", mas que, na verdade, não passam
ceram no Nordeste, onde 57,8% das_ mulheres trabalham sem de meras ''locadoras de mão-de-obra", arrendatárias de trabacarteira assinada. No País, esse índice é de 44,9-%. Entre lhadores para- em tróca do salário mínimo, ou pouca coisa
mais- funções não-qualifíca.das ... em outras empresas, banos homens trabalhadores, 39% não têm carteiia ·a_s_sfnadá.-Sr. Presidente e Sl:'s- Senadores, coro ~ssas Qreves inf9r- cos ou;-principalmente, órgãos públicos da União, dos Estamações iniciais, deSejo trazer a esta Casa Outra qUest~o, rela- : doS, dõ--Distritó -Federal e dos MunicípiOs, qu-e retribuem
cionada também ao mundo do trabalho e muito ·rreqüente ·às "locadoras" mais de vinte, trinta ou cinqUenta salários
nos nossos dias. Trata-se -do prOblema do trabalho servil ou -míniffios pot trábalhador".
Sr. Presidente e Srs. SenadOres, são esseS-fatos realmente
semi-escravo no Brasil, do qual a imprensa se tem ocupado
constrangedOres e inaceitáveis .. Longe estamos de 188.8. m_a_s,
amiúde no decorrer deste anoNo dia 18-8-91, o caderno ''Internacional" do Jornal do em algunS aspectos, ainda vive o Brasil 3. ritesma atitude de
Brasil trouxe uma matéria razoavelmente extensa, dando-nos e~ploração e desrespeito ao trabalhador.
uma visão internacional e D.acional sobre esse problema,
João Paulo II, em sua recente visita ao Brasil, referiu-se
abrangendo pafses da Ásia, África, Europa e América Latina.
Diz o jOrnal, citando uma afirmação do Secretário Execu- â uma· situaÇãO- de-iiiji.istiça Social- cfüe é uin pei'inaneilte atéJ;Itivo da Comissão Pastoral da Terra- da Conferência Nacio- tado contra a vida; referiu-se aos urostOs de trabalhador~_s
nal dos Bispos do Brasil- que, no Brasil, ''o trabalho escravo frec}üentemerite maJ retribuídos ou com dificuldade para se
é uma questão nacional, que vai do Acre ao Rio Grande árgariizarem e deferiderem os seus direitos; rostos de sobem~
pregados e desempregados, despedidos por causa das duras
do Sul".
·
Parece, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que a afirmativa - exigências das crises econôrriicas . ~}'.
é, infelizmente, verdadeira, a julgar pelas denúncias freqüen_ Sr. Presidente, essa situação não pode deixar tranqüilo
tes apresentadas pelos meios de comunicação.
__ _
este País. O J~pão -que não é um país de civilização cristã
Em agosto, o Jornal de Brasília denunciou a exis_tência -encontra-se na vanguarda do desenvolvimento certamente
de trabalhadores usubmetidos Çl jornadas de até três turnos, - porque, entre outros fatores, solucionou o_conflito capital~tra
sem nenhum equipamento de proteção, além de terem que balho, de tal forma que lá não mais se desperdiçam energias
enfrentar o calor de mais de 40 graus c_entígrados dos fornos com a exploração, nem se cultiva a injustiça que desfibra
de secagem de tijolos, sem acessórios adeQUadOS~'. Isso vinha o _ânimo _dos t:r:abalhaçiores e condena o povo a arrastar-se
acontecendo no Núcleo Rural do Gama, em Brasfiia.
no subdesenvolviriJ.ento. País moderno é o pafs que respeita
o

-
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os seus trabalhadores. Progresso auto-sustentável é o que se fendem a manutenção da Sudene de qualquer jeito. "É o
alicerça sobre.povo estimulado.
nosso fórum", opinou José Agripino Maia (PFL), do Rio
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
Grande do Norte. O G~)V-ernador cearense, Ciro Gomes
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.JU- .. (PSD B), estava no Recife partidpari.do de uin Seminário, mas
Iião foi à Sudene, Disse QUe nada de importante acontece
TAHY MAGALHÃES EM SEU DISCURSO:
lá.
ANTONIO CARLOS NA SUDENE
Desde o início do Governo Collor o Conselho DelibeRECLAMA DO GOVERNO-COLLOR
rativo da Sudene se reuniu 11 vezes, quando o normal seria
A Tarde- 30-11-51 que isso tivesse acontecido 21 vezes, já que os encontros deveriam ser mensais. O superintendente da autarquia. Elionaldo
Recife (AE e AG)- Os governadores-do Nordeste volta- Magalhaes, garantiu que a frCC}uênciã será normalizada no
ram a bater forte no Governo Federal ontem, durante reunião próximo ano e disse aos governadores que todas as reclamado Conselho Deliberativo da Sudene. Cobraram promessas ções e reivindicações feitas na Sudene são levadas ao Presifeitas pelo Presidente da República, até hoje não cu~pridas, dente da República. "Não pretendo assumir uma responsae exigiram respeito. O Governador da Bahia, Antonio Carlos bilidade que não é minha", disse, diante das críticas.
Magalhaes (PFL), fez um dos discursos mais"i"il!lamados. Disse
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Está esgotado
que "o Brasil não pode continuar neste clima" e pediu que
os integrantes do governo "parem de mentir", lá que "não o tempo destinado ao Expediente.
alugam". ACM referia-se ao anúncio de iepasse_ de verbas
Passa-se à
federais para o Nor§_<?~te e de providência_s contra a seca,
ORDEM DO DIA
feitos pela televisão. Segundo ele, nenhum dos governadores
Não
há
quorum,
em plenário, para deliberação.
recebeu o que foi anunciado.
__
_
os itens de n~s 1 a 16 e 19, constantes da pauta, ficam
Antonio CarlOs Magalhães denunciou_ que o Ministério
da Ação Social manda carro-pipa quando a seca já acabou adiados para a próxima SeSsão ordinária, uma vez que depene promete cestas báSicits que-não chegam, não matam a fome dem de votação.
do povo e só beneficiãni" oS que aS ~mpram. Ele e os GovernaSão os seguintes os itens cuja apreciação é
dores da Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Pernambuco
adiada:
e Piauí - presentes ao encontro - reclamaram da falta de
-lapoio -ã região e à Sudene. Lembraram qo:e as reuniões do
PROJETO DE LEI-DA CÂMARA
Conselho Deliberativo não têm mais calendário nem contam
com a presença de ministros, como oc-õrriá ãntes da gestão
N• 94, DE 1991
do Presidente Fernando Collor. Irónico, o Governador da
(Em regime de urgência, nos termos do
Bahia tentou explicar a ausência do primeiro escalão, dizendo
art. 353, parágrafo único do Regimento Interno.)
que eles temem que lá "tenha cólega ou AIDS ou porque
não querem se submeter à presidência do secretário de DesenVotação, em turno único, do Projeto de lei da "Cârna_ra
volvimento Regional, Egberto Baptista, nas reuniões".
n' 94, de 1991 (n' 1.446/91, na Casade origem), de iniciativa
Reféns
do Presidente da República, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito
Todos pregaram a ·união dos governadores da região para no exercício de mandato, cargo, emprego ou funçãO na admimostrar força nas votações do Congresso. Para Antonio Carlos nistração pública direta, indireta ou fundacional e dá outra
Magalhaes se o Governo Federal quer fazer os governadores
providências, tendo
de reféns nas votações das emendas, eles devem também fazer
PARECER, sob n• 484, de 1991, da Comissão
o Governo Federal de refém para que p6s-sa olhar para a
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao_pro_Sudene e para o Nordeste. Consid_erou a tática do Presidente
jeto, nos termos de substitutivo que oferece, acolhendo as
Collor uma política-de pressão desastrada e errada.
O Governador da Parruôa, Ronaldo Cunha Lima, trouxe Emendas de n9s 5, 16, 20, 21, 22. 24, Z7, 28,-29, 30, 31,
um recado da direção nacional do PMDB. Garantiu que o 32, 33, 35, 37, 38, 39, 49 e 50; e, em parte. as de n~s 1,
partido só votará a reforma tributária e os ajustes fiscais pro- 3, 4, 6, 9. 17 e "34; contrário ãs de n9~ 2, 7, 8, 10, 11, 12,
postos pelo Planalto se houver um tratamento igualitário do 13, 14, 15, 18, 19, 23, 25, 26, 36, ·42, 46, 47 e 48; e pela
Governo em relção aos estados mais p9bres~-- Cunha Lima prejudicialidade das de n•' 43, 44 e 45.
denunciou discrimimição com a Paraíba e afirmOu que os go-2vernos.estaduais não podem ficar à mercê -da sirripatia de
ministros.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Órgão de Ficção
N' 61, DE 1991
Para o Governador da Bahia a SUdene é l)oje um_ órgão
Votação, em turno único, do Projeto ~e Lei da Câmara
de ficção. Dissé que partiCipa-de todas as reuniões do Conselho n' 61, de 1991 (n' 5.885!90, na Casa de origem), de iniciativa
Deliberativo pata não- ser reS:póilSabilizado por um eventual do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a estrutuM
fechamento da autarquia. Cansado de ver a Sudene morrer ração das Catego:fias Funcionais de Agente de Segurança Judiã. míngua, propôS um encontro com os governadorçs da região ciárüt~, Atendente Judiciário e-Agente de Telecomunicações
para definir seu destino. Ele defende a tese de que ou a e Eletricidade dos Quadros de Pessoal Permanente do ConseSudene funciona ou então é melhor que seja extinta de vez. lho da Justiça Federal e da Justiça Federal de Primeiro e
Os outros governadores concordam com o -encontro, ma:s"de- Segundo GraUs, e dá outras providências, tendo
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PARECER favorável, sob

n~

431, de 1991, da ComisSão

-de Constituição, Justiça e Cidadania.
-3PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 113, DE 1991
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis~
lativo n' 113, de 1991 (n' 130/82, na Câmara dosDeputados),
que aprova o texto do Ajuste Complementar de Cooperação
Científica e Tecnológica, no Campo da Informática -e CO:fri)?i.ttadores, entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da União 'tias Repúblicas Socialistas Soviéticas,
celebrado em Brasília, em 6 de junbo de 1989, tendo
PARECER favorável, sob n' 409, de 1991, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

-4PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 171, DE 1989- COMPLEMENTAR
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n9 171, de 1989 - Complementar, de autoria do Senador
Fernando Henrique Cardoso, que defirie, DOStermos do inciso
I do art. 161 da Constituição Federal, o valor adicionado
para fins de cálculo da participação dos municípios na Receita
do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Merca-'
darias e sobre Prestação de Serviços de Transportes Interestadual e Intennunicipal e de Comunícação, tendo,
PARECERES favoráveis, sob n'' 428, de 1990, e 260,
de 1991, das Comissões
··
- - - -de Assuntos Económicos; e
- de Constituição, Justiça e Cidadania.
-5SUBSTITUTIVO DA CÁM_ARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 223, DE 1989
Votação, em turno único, do Substitutivo da Câmara
ao Projeto de Lei do Senado n' 223, de 1989 (n' 4.901190,
na Câmara dos Deputados_), de autoria do Senador Teotónio
Vilela Filho, que dispõe sobre a inclusão das creches e estabelecimentos si.milares nos sistemas de ensino e dá outras providências, tendo
PARECER favorável, sob n' 459, de 1991, da Comissão
- de Educação.
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-7PROJETO DE RESOLUÇÁO .
N' 88, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 281 do Regimento Interno.)
Votaç_ão, em turno único, dO- Pi"ojetó de Resolução n9
88, de 1991, (apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos como ~nclusão de seu Parecer n" 489, de 1991), que
autoriza a Prefeitura Municipal de_ Xanxerê (SC), a elevar
temporariamente os limites estabelecidos pelo item I do art.
39 , conforme o disposto no § 19, do art. -6<;> da Resolução n9
58/90, do Senado Federal, no valor de cento e seis milhões,
cento e cinqüenta e oito mil, trezentos e quarenta cruzeiros,
a preços de setembro de 1991.

-8REQUERIMENTQN' 490, DE 1991
Votação, em turno único, do Requerimento n~ 490, de
1991, de autoria do Senador Ronaldo Aragão, solicitando,
nos termos regimentais, a inc1usão, em Ordem do Dia, do
Projeto de R~solução n9 40~ de 1991, de sua autoria~ _qu_e
suspende temporariamente ·os limíteS previstos i1o ai"t. 3" da
Resolução n' 58, de 1990.

-9REQUERIMENTO N' 6ª0, DE 1991
Votação, em turno único, do Requerimento n~ 680, de
1991, do Senador Fernando Henrique Cardoso, solicitando
trariliüição- cónjlinta parâ os·Projetos de Lei do Senado n 9s
291 e 252, de 1991, de sua autoria e do Senador Marco Maciel,
respectivamente, que dispõem sobre sistema de partidos políticOS e dão outras providências. - ·
-lO-

REQUERIMENTO N' 697, pE 1991
Votação, em turno único, do Requerimento n9 697, de
1991, do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos termos
do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão, em
Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Senado n' 220, de 1991,
de sua autoria, que_ isenta de contribuição para a seguridade
social a entidade ben_eficente de assistência social que atenda
aos requisitos que menciona.
-11-

REQUERIMENTO N' 698, DE 1991
Votação, em turno único, do Requerimento n9 698, de
~1991, do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos termos
-6do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão, em
PRQJETO DE RESOLUÇÁO
Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Senado n' 258, de 1991,
N' 22, DE 1991
de sua autoria, que fixa o valor dos títulos públicos na compoVotação, em turno único, Ço Projetó de Resolução n"' sição do preço para aquisição- de bens a serem aliena-dos.
22, de autoria do Senador Márcio Lacerda, de_1991, que acres-12centa parágrafo ao art. 62 do Regimento Interno do Senado
REQUERIMENTO N' 703, DE 1991
Federal, tendo
Yotaçã.o, em turno único, do Requerimento n~ 703, de
PARECERES, sob n~ 222, 331 e 432, de 1991, das Co1991, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando, nos
missões
- de Constituição, Justiça e Cidadania; }9 pronuncia- termos regimentais, transcriÇão, nos Anais do Senado, dos
mento: favorável; 29 pronunciamento: concluindo pelo não artigos publicados no Jornal do Brasil, edições dos dias 3
acolhimento do pedido de reexame, por não encontrar emba- e 4 de outubro de 1991, de autoria, respectivamente, de Dom
'samento regimental nem argumentação convicente para defe- Marcos Barbosa e Dom José Carlos de Lima Vaz, comemorativos do centenário de nascimentos do escritor católico Jackrimento da pretenção;
son de Figueiredo.
- Diretora, favorável.

a

8512 Terç_(t-fcira 3

DIÁRIO DO CONGRESSO NAÔONAL (Seçáo II)
-13-

REQUERIMENTO N" 7n, DE 1991
Votação, em turno único, -do Requerimento n~> 772, de
1991, de ãlltoria do Senador Esperidião Amin e outros Senhores Senadores, solicitando, nos termos regimentais, a criação
de uma Comissão Externa, composta de 5 Senadores, com
o objetivo de analizar o problema dos aposentados e pensionistas do INSS. _

Dezembro de 1991

-Solicito- ao nobre Senador Meira Filho a leitura do pare-

cer:

O SR. MEIRA FILHO (PFL- DF. Para emitir parecer.
Sem revisão do orador.) --'-Sr. Presidente, Srs. Senadores,
chega a esta Comissão, para parecer, o Proj~to de Decreto
Legislativo n' 126, de 1991 (n' 18-B, de 1991, na Câmara
dos Deputados), que "aprova o ato que outorga concessão
ã Rádio Universal de Morrinhas Ltda. para explorar, pelo
-14prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
REQUERIMENTO N' 791, DE 1991
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de MorriVotação, em turno único, do Requerimento n"' 791, de nhas_,_ Estado do Ceará".
1991, de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, solicitanc!o,
_Por meio da Mensagem Presidencial n"' 960, de 1989,
nos termos regimentais e com base no art. 50, da Constituição o Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete
Federa], seja convocado o Senhor Ministro de Estado da Infra- ao Congresso Nacioriaf O referido ato de outorga de concessão
Estrutura, Doutor João Eduardo Cerdeira de Santana, para de exploração de canal de onda média, nos termos do art.
prestar, perante o Plenário desta Casa, informações sobre 49, inciso XII, combinado _com o§ 19 do art. 223, da Constio fechamento do sítio geológico de Serra Pelada.
tuição Federal, ato es_te constante do Decreto n~ 98.487, de
7 de dezembro de 1989, publicado no Diário OfiCial da União,
-ISde 11 de dezembro de 1989.
REQUERIMENTO N°805, DE 1991
É a seguinte a composição acionária da Rádio Universal
Votação, em turno único, do Requerimento n~ 805, c!_e
1991, de autoria do Senador Maurício Co~rêa, sOiícit~ndq~ de Morrinhos Ltda.:
- Manoel Airton Bruno- 225.000 cotas;
nos termos regimentais, a retirada do Projeto de Lei do S.enado
-Francisca Alba Irene Bruno - 12.500 cotas;
n' 262, de 1991, de sua autoria.
-Carlos Alberto Rocha Bruno - 12.500 cotas;
-16Total250.000 cotas.
MENSAGEM N• 269, DE 1991
O presente Projeto foi examinado pela Comissão de Ciên(Escolha de autoridades)
~a e T~cnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos
Votação, em turno único, dos Pâreceres ndi -450 a 455, Deputados, tendo recebido parecer favorável de seu relator,
de 1991, da Comissão de Assuntos EconõniiCOs, sobre a Men-_ Deputado Paulo Pimentel ~aprovação_ ":!Jânime da ç:-omissão.
sagem n' 269, de 1991 (n' 560!91, na origem), de 16.deoutl.lbro Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República Casa, o Projeto foi considerado jurídico~ constitucional e vazasubmete à aprovação do Seqado a escolha dos Senhores Ruy do em boa técnica legislativa.
Coutinho do Nascimento, Carlos Eduardo Vieira de Caryalho,
Já no Senado, esteve o Projeto nesta Comissão, ã dispoJosé Matias Pereira~ Marcelo Monteiro Soares, Neide Tere- sição dos Senhores Senadores para reCebimento de emendas,
sinha Mallard e Paulo Gustavo Gonet Branco para comporem no prazo regimental, não tendo recebido quaisquer reparos.
o_ Conselho Administrativo de-Defesa Económica- CADE.
. II - Voto do Relator
-19PROPOSTA DE-EMENDA À
Diante da regularidade dos procedirnetnos e do testesCONSTITUIÇÁO W16, DE 1991
munho ministerial de que a Rádio Universal de Morrinhas
Ltda. atende a todos os requisito técnicos e legais para recebi(Incluído em Ordem do Dia nos termos dó
mento da concessão, opinamos pela a_provação do atq, na
art. 358 do Regimento fnteriio)
forma do presente Proj"eto de Decreto Legislativo.
Dá nova redação ao caput do art. 64 da Constituição
Federal, instituindo a alternância no início -de tramitação de
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O parecer conprojetas de- o"rigcm eXterna. (1~ signatário: Senador Alfredo clui favoravelmente ao projeto.
Campos).
Concluída a instrução da matéria, passa-se â discussão
do projeto, em turno único.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) __;:: Passa'se. à
Em discussão. (Pausa.)
matéria em fase de discussão.
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a discussão
Item 17:
Encerrada a discussão, a votação fica adiada por falta
PROJETO DE DECRETO
9e quorum.
LEGISLATIVO N' 126, DE 1991
O SR. PRESIDENTÉ (Dirceu Carneiro)- Item 18:
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
PROJETO DE DECRETO
art. 172, II, d, Regimento Interno.)
LEGISLATIVO No 127, DE 1991
DiScussão, em turno único, do ProJeto de Decreto
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Legislativo n' 126, de 1991 (no 18, de 1991, na Cámara
172, art. II d, do Regimento Interno.)
dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
à Rádio Universal de Morrinhas Ltda. para explorar,
Legislativo n' 127, de 1991 (n' 10, de·l99!, na Câmara
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
dos Deputados), que aprova o ato que outorga concesserviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cid~~e
são à Rádio Sociedade de Soledade Ltda. para explorar
de Morrinhas, Estado do Ceará. (Dependendo de Parecer
serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Soledade,
da Comissão de Educação.)
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· Estado .da Para1ba. (Dependendo de Parecer da Comis-

são de Educação).
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Solicito ao
nobre Senador Nabor Júnior o parecer da Comissão de Educação.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Para emitir
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
I - Relatório
Chega a esta_ Comissão, parã. parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n' 127, de 1991 (n' 10-B, de 1991, ·na Câmara
dos Deputados), que "aprova o ato que outorga concessão
à Rádio Sociedade de Soledade Ltda, para explorar serviço
de radiofusão s_onoia, na cidade de S.oledade, EStado da Paraí-

ba".
Por meio da Mensagem Presidencial n' 211, de 1990,
o Exclentíssimo Senhor Presidente da República -submete ao
Congresso Nacional o referido ato de outorga de concessão
de exploração de canal de onda média, nos termos do art.
49, inciso XII, combinado com o § 1' do art. 223, da Constituição Federal, ato este constante do Decreto 11.'' 99.078, de
8 de março de 1989, publicado no Diário Oficial, da União
.
de 9 de março de 1989.
É a seguinte a composição acionária da Rádio Socie-dade
de Soledade Ltda.
- Geraldo Medeiros -32.000 cotas;
-Antonio Ivo de Medeiros -16.000 cotas;
- Péricles Carneiro Vilhena -16.000 cotas;
-José Carlos Ramos Pereira- 16.000 cota~;
Total- 80.000 cotas.
O presente Projeto foi examinado pela COmissão de Ciência e Tecnologia, Comunicáção e- Informática da Câmara dos
Deputados, tendo recebido parecer favorável de seu relator,
Deputado Luiz Leal, e aprovação unânime da Comissão. Na
Comissão de Constitujção--e Justiça e de Redação daquela
Casa, o ProjetO fói conSiderado jurídico, constitucional e vazado_em boa técnica legislativa.
_
_
Já no Senado, esteve o Projeto nesta COniissãó, à diSposição dos Senhores Senadores para recebimento de emendas,
no prazo regimental, não tendo recebido quaisquer reparos.
ll - Voto do Relator
Diã.nte da regularidade dos procedimentos e do testemunho ministerial de que a Rádio Sociedade de Soledade Ltda.
atende a todos os requisitos técnicos e legais para n!cebimento
da concessão, opinamos pela aprovação do ato, na forma
do presente Projeto de Decreto Legislativo.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) --:- O-parecêr conclui favoravelmente ao projeto.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão
do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)'- Está esgotada
a matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney M_ara_nhão.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. pronuncia o
seguinte discur~o. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Sr~ e Srs. Senadores, ocupo a tribuna do Senado Federal,
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como Líder do PRN, partido que desfraldou a bandeira da
modernidade, da moralização dos costumes políticos, para
retirar o País do marasmo e que balançou as estruturas arcaicas
do Brasil- a mensagem de nosso :presidente Fernando Collor
de Me_llo se fez ouvir do Oiapoque ao Chi.iíl
Nós, do Partido da Re=constrll:ção Nacional sabíamos que
não encontraríamos um- p-aís onde o Presidente não poderia
ficár deitado em berço esplêndido; iríamos encontrar dureza,
desafios-e até mesmó sabotagem quando resolvêssemos implementar_ as nossas idéias. Eu mesmo dizia, errf entrevista ao
Correio Braziliense, que só Um dóidO e Com muíto amor a
~~te _País poderia consertá-lo e colocá-lo nas trilhas da moderriidade e do desenvolvimento. Por isso, o povo brasih~úo,
em memorável revolução pelo voto elegeu para governar este
PaíS,_ trinta anos depois- da ditaduiã.,-Fernando CoHor de Me- Jlo, pela sua fé, pela sua garra e pelo seu patriotismo. Sabíamos
da má vontade da classe política, dos corporativistas, dos cari,éiS~-ViSto que os seus fnteresses eram conflítante:s càin aque:les.
O- Governo do Presidente Collor começou a alcançar
grariêles Vitórias· coin o apoio do povo brasileiro; cujó- apoio"
rilaior foi à privatização, iniciada com as empresas que dão
lucros, a maior delas a Usiminas, para mostrar a sua disposição
-~em tirar das mãos do _Estado a velha imagem de aversão
ao .ç:apital e a projetas de auto-suficiência econômicã, estilo
Albânia e Cuba.
Só não sabíamos que seriain capazes de tentar levar o
País ao desespero, em função de interesses marcadamente
gritpaiS ou de corporações.
-- Não obstante, todas essas dificuldades que retardam a
vitória final contra o dragão da inflação e do desemprego,
o_ GQVerno do Presidente Collor, vem alcanç.ando grandes
resultados com o apOio decisivo da opinião pública brasileira.
lndi::;;cutivel!llente, a vitória mais Significativa, grãçªs_, à
participação do apoio popular, foi na implementação do Programa de Privatização. Iniciado com as empresas que_ aparentemente davam lucros, o caso da UsíminaS~merece destaque
especial, pela importância e a demonstração que o Governo
deu ã__ Nação e _ao mundo de que o enxugamento do Estado
é um programa para valer. Foi uma denlOnstração de que
os interesses de cartéis, oligopólios- e feudos políticos, neste
_Qoverno, !J.ãO serão respeitados quando os interesses maiores
do País assim o exigirem.
Acima de tudo, essa vitóiia veio demonstrar que no Brasil
atual, os modelos_ estilo Cuba, Albânia etc., não mais terão
vez.
O GOverno do Presidente Collor e os seus liderados entendem que o Estado não deve ser empresári"o de siderurgia,
de fertilizantes, da petroquímica e de muitos outros setores
que a iniciativa priVada é mais eficiente e· não geia feudos
_às _custas do_erário público.
EntendeiTws que os recursos públicos devam ser priori-táriq§ à Educação, Saneamento, Saúde e ã]'esg_uisa.
Queremos um Estado_ eficie{lte,_ socialmente forte e
atuante nos setores onde hoje está ausente. O Presidente
quer um Estado eficaz na sua ação reguladora e fiscalizadora
das atividades da sociedade, sem estrangular a criatiVidade
e muito menos criar priVilégios injustificáveis-_que -impeÇam
o .desenvolvimento auto-sustentado do País.
As aves agourentas, como_ o ex-Ministro Delfim Netto
e outros que ocuparam o coma~d9 da economia, prevêem
a continuação da crise económica durante o GovernO Collor,
não se lembrando que ele mesmo (Delfim Netto) deixou um
rombo muito grande, quando fo Ministro da Fazen_da. Mas
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a luta que está enfrcnta.ldo o GOverno da Reconstrução Nado~

Dezembro de 1991.

Tasso Jereissati e Ciro GOriteS qúe eStão baferidO-in]Ustamente
nal, como disse 1 está começando a dar frutos. O Partido do no Governo da Reconstrução. O ex-GoVernador diz que o
Governador Brizola, o Partido do Governador Arraes_ e o Governo é arrogante por congelar em 42 mil cruzeiros o-salário
prórpio PT, que s_empre pregou o atraso, estão mudando suas mínimo até janeiro próximo. O que não é verdade, bem sabe
teses no que diz respeito ao domínio do Estado em assuntos Sutt Excelência. 'Se o Governo fosse demagógico, para satisfaque devem estar adstritos ã iniciativa ptivada.
zer aos demagogos, d~tia um salátio de 200 ou 300 mil cruzeiIsto, Sr. Presidente, sr-s e Srs . .Senadores, par~r-n:ós do ros. Que o salário de 42 mil é .miserável, concordo co~_ ~s
Partido do Presidente Collor, é a transformação udos peixes Governadores'Jereisati·e Ciro Gomes. A-maiOriã das Piefeie dos pães" como o milagre nos_ mares da ju~~i,a, melhor turas do Nordeste não paga salário mínimo, assil!l como as
dizendo, nas plagas de Cafarnaum. Tõâos nós noS lembramos, micras e médias empresas. Se apelássemos ao salário demagóquando o Presidente Collor assumiu a_ Presidência d~J~epú- gico, essas empresas fechaljam e s_eria o des~mprego total.
blica, falar em prlvatiiaÇ~o era pec~do mo~taJ._ A.gora mesmo, E melhor um passarinho na mãO que dois voando. Se o Presichegou a Brasília -o__piretor do FMI, Miçhel Candessus, para dente Collor pudesse dar um salá~o maior, amigos Jere.i,ssati
receber formalmente a Carta de Intençõ_(!S e c;>_ M~!!!_orando e Ciro, Sua Excelência daria e não deixaria esse mote para
Técriíco de enteridimento do acordo entre 0 Brasil e o Fundo. o PT e a CUT e comp3.nhia.
.
E.devemos, notar, é- a primeü·a vez"-qu:e· um_·chefe dó Fiiildo
Sr. Presidente, Sr~ e Srs. SenadoreS, estas são" consídeMonetário Internacional recebe pessoalmente, e no Brasil, rações simples e sinceras de um Sendo r que acredita nas idéias
unia Carta de Intenções para fechamento de u!_!:t_aco,r4_q,)_s_to
progressistas do Presidente Fernando Collor. Estas idéias são
significa, sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senadores que o Diretor dirigidas a esta Casa. Mas elas vieram porca usa de um episódio
do FMI está disposto a aceitar _os termos da caita, paSso inicial que veio à tona e que está me preocupando desde a semana
para a renegociação da díVi~a e_X.terna, _passo d~c_isiyo para passada, quando saiu uma reportagem na ~evista._-Yeja, assinaa regularizaÇão do processo de investimento ~te!I_l~_1_!_9_l'_aís. __ da elo repórter Luiz Costa Pínio, na qual descreve o líder
Outra boa nova: apesar de sabotagem d_os cartéis, em do PRN da Câmara, Deputado Cleto Falcão, em sua casa
breve, farei um pronunciamento riesta- Casa, quando pedirei no Lago Norte.
ao CongresSo Nacional uma lei dura para combatê-los.
Meu caro amigo, Deputado Cleto Falcão, lei atentamente
Uma outra ave agourenta está plantada na imprensa, a reportagem. não entro no mérito da questão. Torço por
pregando o caos: trata-se do economist~_André Lar~ Re:send~, sua inocência. Você tem os meios_necessários para desmasum dos pais do maior coice de bur!o que deram no País, carar o caluniador. Eu e seus companb_eiros, em priricípio,
. .
estamos solidárioS com o bravo companheiro até que prove
o famoso Plano Cruzado.
Outra boa notícia (apesar da sabotage_~ e ~a -~or~id~ -~on- que é inocente, de que foi vítima d_e um caluniador.
tra dos cartéis e inimigoS do Governo), é o grande volume
Mas, meu caro amigo, este Senador tem mais de 40 anos
de recursos buscados por conceituadas_empresas junto ao BN- __ de política, com muitos mandatos populares. Foi cassado em
DES para ampliar a produção, modérni~ar o parque industrial seus direitos políticos. Lançaram sobre minhas costas 3 IPMs.
ou aproveitar oportunidades surgidas com a falência do E_sta- Deram-me oito dias para provar. Passei quase nove meses
do. A título de exemplo, citamos a Brahma, que vai duplicar na detenção. Foi uma grande lição que aprendi. Ten4o nas
para 1 bilhão de garrafas/ano a produção _qe ~ll:a fá~_rica de minhas empresas 10% de eX-detentos. tive o prazer de conheJacareí-SP." As concorrentes da Brahma não ficaram atrás; _cer mais os homens que só dão valor à liberdade depois que
a Antártica, a Skol, a Kaiser, devem -Conch.iir,-·né)"3.noc·q-ue _a perdem. Na prisão conheci um líder a quem tinha verdadeira
vem, a construção em São Paulo, Riô é Goi~~· --~-~-~-·~- · ojerisa. No entanto, graças à convivência, devotei-lhe grande
O setor de telefonia,- que ~ _eX.ageradarrient~ repriniído, admiração, respeitando sua ideologia. Esse líder era o ex-Dejá teve um empréstimO de 200 milhões de dólares para_inStalar putado Federal Gregório Bezerra, do PCB, de quem tenho
sede em Santa Catarina e Pará. As áreas têxtil e gráfica estão um livro que relata suas lutas.
buscando no mercado externo máquinas modernas, computaMeu amigo Cieto, tudo isso que estou lhe dizendo está
dorizadas, para reduzir o atraso tecnológico.
_
documentado. E esta documentação está em minhas mãos.
O que mais chama a atenção, para desmoralizar as aves Depoís de oito anos de perseguição, a verdade apareceu, a
agourentas, as baratas que sempre desejam b'!tar gost~ ~ui_m justiça aflorou-se. Os próprios militares-mandaram arquivar
na luta pela modernidade, são as políticas vitoriosas l_m_pJ_emen- os processos contra mim. Aliás, desses documentos irei mantadas pelo BNDES, que mudaram radicalmente_ a_prioridade dar uma cópia para meu companheiro de lutas pela recupe-ração deste País, quando fizemos parte na _memorável_campados financiamentoS. Antes, as prioridades estavam voltadas apenas para as nha do nosso Presidente que foi consagrado cozpç:> o primeiro
indústrias de insumos básicos e de bens de_ çapitaL Hoje, Presidente eleito_ pelo povo, depois de 30 anos.
estão, sendo financiadOs setores competitivos com O t_uiiSmo,
Deputado Cleto Falcão, a luta a que me referi acima
que irá benefíciai o meu NOrdeste, a Costa _D_our'!da de:;: Ala..- .de nosso Partido é a luta sem quartel, que os nossos_'adversários
goas que vai até o Rio Grande do Norte. Financia, também, não dão trégua ao nossO" Presidente, não pode deixar você
o setor de bebidas que recolhe impostos pesados, e o Govenio de colaborar com seu amigo pessoal, Fernando Collor e seus
precisa arrecadar. Até novembro. a operação só na área têxtil companheiros de Partido, não criando constrangimento para
foi de 191 milhões de dólares, o triplo do ano passado. Por nós. Você, envolvido com essa reportagem, digo de coração
muitos anos, o setor têxtil usava máquinas Obsoletas, que aberto, que se fosse comigo, só tinha uma atitude: reunir
fabriCavam produtos com defeito, sem competitividade com os companheiros do Partido. Da mesma maneira que tiveram
os países asiáticos. A tarifa de importação elevada e o rigoroso _cQnfiança em mim, delegando~me a confiança de ser líder
controle de importação da ex-Cacex impediam a moderni- da Bancada na Câmara dos Deputados, não haveria_pedido
Zação desse setor, de grande importância ta-mbém para meu do mundo que me_ fiz~~se _contín~ar p.a Liderança, EU entreNordeste, como Pernambuco, como o-ceará ·do meu amigo· - gava o cargo. Com tál atitude, estaria colaborando com o
o
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Governo. Porque na Câmara você representa O Partido do durante um mês; depois perde, nos dois meses seguintes. V.
Presidente que luta contra_a cor:ropção. E a reportagem estaria Ex~ veja que eles nada mais estão mostrando u_ma realidade.
mas envolvendo com o setor que mais combate o Presidente Nunca se teve um salário mínimo tão desvalorizado quanto
Collor. E seu líder na Câmara nãó pode ser suspeito de estar neste Governo. V. EX•- acompanha a política brasileira há
envolvido naquilo justamente que é o_ motivo maior do com- bastante tempo, conhece a História do salário mínimo desde
bate do Presidente: a corrupção.
o início, e há de reconhecer que, infelizmente; isso é verdade.
Assim, você, meu amigo Cleto Falcão, estaria com as _E o que falar do salário do funcionalismo público? O cJ.i.Ie
mãos desatadas para se defender do caluniador. Ainda está falar do salário dos trabalhadores?. O que falar de todas essas
em tempo, deputado Cleto Falcão. Tenho certeza de que medidas que o GOverno vem tómindo e que, no entanto,
a maioria absoluta do Partido está torcendo para que o Depu- são medidas que sempre acabem sacrificando ainda mais os
tado Cleto Falcão, cabra da peste de Alagoas, como nordes- que ganham salário. Até na correção do Imposto de Renda,
tino, não envergue. Se preciso, quebra. Envergar, nunca. Te- que não se faz, serão os assalariados os que vão pagar, é
nho certeza que não vai querer colocar o nosso Presidente adasse média que está cada dia mais proletariada. Essa receita
nesse assunto. É yocê _que tem de tomar a decisão, para o nos custa muito. O que buscamos é a retomada do desenvolbem do Partido da Reconstrução Nacional que dá sustentação vimento económico, para termos mais empregos. Salários ina:is
ao nosso Presidente, como muito bem disse o d_eputado, em- justos, e não o- contrário que todos os assalariados sejam
presário progressista, Paulo Octávio. Nosso Partido é peque- tão sacrificados. O meu aparte é sobre aquela frase, principalno, porque não é fisiológico_. Quem no PRN pensar em fisiolo- mente. Quanto ao ·resto do discurso, V. Ex•, mais unia vez,
gia, que vá mudando logo a casaca. Ele é o Partido do primeiro móstra que não tem receio de dizer o que pensa e icredita
Senador que vestiu a camisa do Presidente Fernando Collor, naquilo que diz.
porque acredita nas suas propostas e que tem ajudado ao
Presidente sanear os costumes políticos deste País.
O SR. NEY MARANHÃO ~Senador Jutahy Magalhães,
Finalizando, meu amigo Deputado Cleto Falcão, tudo em primeiro lugar, agradeço a V. Ex• o conceitO expendido
isso acontecendo, como estou sugerindo, você vai sair engran- sobre minha pessoa, mas eu me respaldo muito nos exemplos
decido e vai ajudar muito a grande defesa contra a calúnia, dos companheiros do Senado e em V. Ex~; como nordestino
renunciando à Liderança da Bancada do Partido Da Câmara autêntico, que tambéril diz o que pensa.
dos Deputados. Assim fazendo, só me resta daqui lhe enviar
Respondendo _o primeiro item, o do FMI. O G_overno
um grande abraço, porque é o pensamento da maioria- dos está n,egociando, mas a palavra final é a do Senado da Repúseus correligionários. - -~Plica. Da me§ma maneira, Se_nador Jutahy Magalhães, que
OSr.JutahyMagalhães-V.Ex~mepermiteumaparte? a negociação dos juros atrasados, foi o Senado que deu o
aval, foi o Senado que deu o sinal verde.,Graças ao trabalho
O SR. NEY MARANHÃO- Ouço, com·- muito prazer, dos Srs. Senadores, reconhecemos que foi uma das vezes que
neste momento, o meu amigo, o nobre Senador Jutahy Maga- o Governo ~rasileírOfez o melhor acordo até hoje, com-respeilhães.
to aos juros atrasados. Isso é, inclusive, reconhecido por SenaO Sr. Jutahy Magalhães- Senador Ney Maranhão, não dores da própria Oposição.
Estamos vigilantes. Graças à Constituição, -é o Senado
preciso reafirmar a "admiração que tenho por V. Ex~. mas
posso reafirmar, a-cada dia, o respeito que lhe tenho, porque que vai acompanhar, passo a passo, essa negoCiação e irá
reconheço em V. EXf o Senador leal, aquele que tem sempre dar a última palavra. Acho que, com essa vinda do Sr. gerente
presente seu papel de Vice-Líder do Go_verno, está aqui na do FMI, nesses primeiros cantatas, essa última Carta de Intentribuna a cada instante para defender o Governo que apóia Ção não será como as anteriores, que todo mês eram renocom coragem, com lealdade, o que, infelizmente, não se vê vadas.
muito por aí. Mas, quando tinha pedido o aparte a V. Ex~
Acredito que isso terá um- reflexo muito grande para
era a respeito de uma frase que V. Ex~ -tinha acabado de o País. Na última reunião que tivemos coni- o Sr. MiniStro
pronunciar e que, infelizmente, não anotei, mas- o sentido da Economia, presentes estavam também vários Senâdores
é, mais ou meriOs, esse:--v. Ex• tinha acabado de dizer que, e Líderes da Oposição, como os Srs. Senadores Maurício Corpela primeira vez, o Sr. Camdessus estaria vindo ao Brasil rêa, EduEtrdo Suplicy, Ronan Tito e o Líder da Maioria, o
para receber um& Carta de Intenção do Governo brasileiro, Senador Humberto Lucena, a conversa foi muito descontraída
com as suas propostas, e aceitando essas propostas. A idéia e nós sentimos que estamos iildo pelo caminho correto.
da frase era essa. Então, pedi o aparte para dizer que, segundo
O Ministro nos afirmou que, com aquele acordo da negodeclaraçõe~do Sr. Canidess.us, hoje, na televisão, foi o oposto.
ciação da díyida, COJ.lleçaram a entrar, eqt_nosso País, ihvestiÉ o Brasil que está atendendo aquilo que o FMI está colocando mentes indiretos, e S. Ex• não esperava fossem tantos. Quase
na cabeça dos governantes brasileiros o que deve ser feito. 12 bilhões de dólares entraram indiretamente no País, -só com
São as idéías do FMI. Idéias que, segundõ ele, estariam dando a sinalização do Brasil entrar no mercado económico interna~
certo no México-, ria Argentina, na Venezuela, na Bolívia, cicinal, e_ prinCipalmente agora, quando se cilperavã. que se
no Chile e em tantos outros lugares. POde até ser, mas era canalizassem para o Leste Europeu e para a União Soviética,
o oposto. Nós é que estávamos atendendo àquelas determi- após a queda do Muro de Berlim, ínvestimentoS maciÇOs desnações, e essas determinações são de alto custo para o nosso ses governos. O que não se deu.
povo. V. Ex~ sabe que, infelizmente, aqueles que mais pagam
Senador, acho que esses investimentos estão vindo novaessa receita que vem do FMI são os que menos tem para mente para a América do Sul, e o Brasil, como é o principal
pagar alguma coisa. Esses são sempre os maiores sacrifiCados. pólo industriai e económico do Cone Sul, acredito que esse
Tanto o Governador Ciro Gomes comO o -ex-GOV~01ador Tas- .acordo, que deve_rá _ter o aval do Senado, repito, será muito
e há um arrocho no salário mínimo. E quando se fala salário benéfico para o País, porque não serão só esses 2 bilhões,
p1ínímo, é- o único que, de vez em quando, tem um ganho num acordo stand by de dólares que estamos pedindo, mas,
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o reflexo de entrarmos definitivamente na áiea da economia "ju~to, e:Õ.ti"etanto, que_- se cobre da parte mais fraca um preço
-internacional, e isso sim é qUe-irá bCrieficiar-0 Pafs.
que ela não pode pagar. Realmente, se o salário mínimo subisPortanto, Senador, com· resp·eito ao primeiro item do se demais, desiriedídame:ntt?, provocaria dificuldades nas p~e
aparte de V. Ex~ acredito que todos nós, inclusive V. Ex~, feitunis-e nas microempresas, mas não se pode pedir aosOperáiremos trabalhar arduamente para dar condições ao País, mes- r;ios que ganhem cada vez menos. Imagine V. Ex~ que há
mo com muito sacrifício, poiQue ri p-01{.0 brasileiro, prinCipal-· noventa dias o salário mínimo foi fixado em 42 mil cruzeiros.
mente o povãO, está conl caranguejO sem ·s-a:ngu~. Nunca vi pe I~ para c~. a inflação f9i de __6D%, ou seja, já se tirou
caranguejo como sangue! Os empresáriOs, essii-sím-, ciue Vi- desse salário, que já era baixo, 60% da sua capacidade de
viam tomando uma agüinha Perrier, agora estão_ tomando comprar._ O que __devemos fazer_ nes~e_ momento? Impor ao
uma agüinha aperreada. Mas todos teremos que nos sacrificar. _povo brasileiro, à sua camada mais pobre, que p_ague __so~nha
E_ o Senado, que é composto por homens de cabeça fria ou pague a parte maior do sacrifício necessário ao combate
como V. Ex~ e como o Senador Beni Veras, que está querendo à inflação? E justo que se peça, hoje, a um operário Que
um aparte- vai encontrar um meio de solucionar o problema perca 60% do seu poder· de compra, que Já-é mtiitb-peqúêno,
~orno forma de resolver os nossos problemas? Realmente,
com o FMI.
Quanto aos salários·, Senador, eSiou com V. Ex•
não podemos fazer isso porque, do contrário, estaremos fazenNo Estado do Ceará, que, recoriheço;é um dos exemplos do uma política em que estaremõS matandO a ''galinha dos
de administração estadual neste J>ãis ..:_ Õ Governador Tasso qvos de ouro", isto é, deixando a populé!.ção de todo o País
Jereissati, que o Governador Ciro Goihes sucedeu, deu um sem cOndições de sobrevivência. E, aí, que acho que fere
exemplo da sua capacidade - , acredito que o Governo possa toda a Nação essa fixaÇão do GoVefno em não fazer o salário
pagar tranqüiJamente um salário condigno, um salário acima míniíno acompanhar, pelÓ menos, a sua correção inflaciodos 42 mil. Mas V. Ex• há de convir, nobre Senador Beni nária, que rião fosse _o ideal de aumentar o salário no seu
V eras·, que praticamente quasé tóâas as prefeiturãS :do Nor- valor real. Muito obrigado.
deste- talvez até do próprio Estado do Ceará- não paguem
O SR. NEY MARANHÃO- Nobre SenadorBeni V eras,
esse salário miserável de 42 mil cruzeiros. O mesmo ocorre quero responder a V. Ex• dizendo que todos concordamos
com as micro e pequenas· empresas.
- _- _~~que esse salário"- mínimo de 42 mil cruzeiros é um salário
Se pudesse dar um salário, cqmo. eu d_!sse aqui, de 150 miserável. Mas, mesmo com esse salário miserável --e V.
ou 200 mil cruzeiros, tenho certeza de que o Governo daria. __ Ex\ que é do Nordeste, sabe - eu sou capaz de .c!izer a
Mas, infelizmente, O- GoVernO TiãO pode querer fazer cJema- V. Ex~ que 70% dessas prefeituras não estão pagando nem
gogia em cima de- uma classe que, am-anh&", poderá- ser mais esse salário.
uma fOnte de desemprego. Era isso _que eu queria di:zer a
Claro que a classe assalariada não pode ser tão penaliV.Ex•
..
.
.
zada, mas dentro desse plano do Governo, com relação aos
Quanto ao nosso salário, o saiário do funcionalismo, Se- salários, com esse pequeno abono que agora foi dado, de
nador, nós próprios estamos sofrendo na própria pele.
10 mil cruzeiros em novembro e 10 mil cruzeiros_ em çlezefl!.~_ro,
esse salário enl janeiro vai piua ·quase 100 mil cruzeiros, o
Anteontem, num jantar com o Sr. Ministro,_!l~ Senador que é uma miséria!
disse: "0 Congresso tod-o está no veime!:i!_Ç~·. -() que_ quer
O problema, nobre Senador, é que não adi~nta o Govenro
dizer isso? Quer dizer quê todos estão usa~doo ch~_que ou:ro, determinar um salário mínimO de 150 ou 200 nii1 poi"que ninpelo qual se paga muito juro, porque tod(! mundo _está sem _guém vai pagar. V. EX" sabe que até o Estado de São Paulo
dinheiro. Se Ii6s estamos sem dinheiro,_ avaliem os funcio-_ reclama desse problema.
nários! ·
-.
Achamos que dando o máximo ao trabalhador ele poderá
.
Neste ponto, concordo com V. Ex', e vamos ·chegar a comprar mais alguma coisa e haverá mais motivação para
um denominador comum para melhorar o salário 9-os fundo- "dinheiro rodar em todas as áreas do País. Estou com V. Ex•
nários públicos federais.
nesse po~!o.
__ _
O Sr. Jutahy Magalhães:- Senador, V. Ex~ _ouvirá o
Tenho c~r_t~-?1\_g.e que cqm essas medidas_que·o Governo
Senador Beni V eras, eu pediria apenas, utilizando a consideM está- toinando, _c_omo as relativas â privatização das estatais,
ração de V .. Ex~ para comigo, que, antes de encerrar, V. já V?.J sg_brar_ 4inheiro. No _an_o passado, foram quase 7 bilhões
Ex~ me permitisse outro aparte.
-que o Governo investíu nesses "sacos sem fundo"_~ nessas
o SR~ NEYMARANHÃO _POis não, com mrifto prazer. empresas de economia mistã, neSsas einpresas pUblicas. AgoM
ra, vai começar
a sobrar dinheiro, e essa sobra de dinheiro
OUÇo-, coiri" atençáo,- ó nObre Sen_ador Beni V eras.
il'
vai ser utitzada para o B"anco do Brasil baixar mais 9 juro,
O Sr. Beni Veras- Nobre Senador.Ney Maranhão, ~u, que é o que está prejudiCando ·ãs grandes empresas, não os
infelizmente, não concordo com as afirmações de V. Ex• a cartéis. _V. Ex~ sabe que um dos grandes problemas deste
respeito da preocupação do Governo Féderal e da Súa capaci- País são os cartéis. Não sou_ contrá os cartéíS,- Sou ·contra
dade em resolver e encaminhar os problemas nacionais. __R~al· a maneira desenvolta que essas empresas têm hoje~ Não adianmente, acho que o Governo, que V. Ex~ d~f~nde C~II].__!~nto ta roglt~r, porque elas pagam multas imensas numa semana,
ardor e competência n-esta Casa, não conseguiu· encontrar apenas regulando o seu preço.
Nós precisamos, nobre Senador, é enfrentar aquela mesa maneira própria e adequada para a nossa sociedade enfrentar
as seus graves problemas. Esta maneira, seguramente, deveria ma l_uta que o grande pernambucano Agamenon MagaJ,hães
passar por um entendimento nacional, que o Governo deveria começou itosanos_50, quando -apresentou ao CongresSO Nadomotivar, através do qual se encontr~~ssem man~iras _d~. g_ue _ nal~J.ma lei, a famosa Lei Malaia,_como dizia o__ graqde jornaas diversas categorias sociais fizessem sacrifícios, cada _qual lista Assis Châ.teãubriãrid. PreciSamos aperfeiçoar, no Coodentro _da sua possibilidade, de talmpc:Io que o País pudesse gresso_Nacional, uma lei que regule a atuação desses cartéis
enfrentar esse momen-to difícil em que se encontra. Não é e, nos casos de transgressão, que sejam os seus diretores .devi-
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damente responsabilizados, indo, se necessáriO, pãra a cadeia
tocar o piano. Não adianta pagar multa. Isso é que é necessário.
V. Ex• sabe que os cartéis nacionais seio fortíssimOs, pas-·
sam por cima da lei e até hoje ninguém foi para a cadeia.
Isso tudo, nobre Senador, é a base e está nas nossas
mãos, nas mãos do Congresso Nacional.
Por que nos Estados Unidos, onde há grandes cartéis,
eles não passam por cima da lei? Porque sabem que lá a
coisa é dura. Há uns três meses li numa revista que um c-artel
teve um lucro um pouco mais elevado e os diretores sofreram

na pele coisas que os nossos nunca pensaram ser possível
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O SR. NEY MARANHÃO- Para complementar, Senador _Beni VeTas, veja que tem certas empresas que, se doadas,
ainda seriam um bom negócio para o Governo. Não estou
<iandõ O exemplo daDsimirias, mas, como muito bein disse
o nosso Senador, ex-Líder do PMDB no Senado, Ronan Tito,
a Usiminas, ao "tempo em que funcionou em Minas Gerais,
deixou de recolher em diferença de preço tle subsídio 2_ bilhões
de dólares- para investimento em Saúde, Educação, Habitação, Segurança no Estado; era muita coisa.
Reconheço que a privatização tem seus defeitos, claro
que os tem; mas vamos aperfeiçoá~ la- já demos o primeiro
passo. Mao Tsé~tung, quando fez a Grande Marcha na China,
disse: "Vamos dar o primeiro pasSo". E.foi dado. E nós,
o Con:g'resso~ o Senado, vamos aperfeiçoando essa privatização, pois, no final, quem vai ganhar somos todos nós._

se fazer.
·
Era as informações que eu queria dar a V. Ex•
Beni V_ens -No que"diz respeitQ ao salário mínimo,
pareceu-nos, nas palavras afirrriadas por V. Ex•, que estávaO Sr. Oziel Carneiro- Senador Ney_ Maranhão, V. Ex~
mos defendendo um aumento abusivo do poder de compra _me concede u_m aparte?
do salário mínimo.
O SR. NEY MARANHÃO- Com muito prazer, Senador
O SR. NEY MARANHÃO - Não, pelo contrário. V. Oziel Carneiro.
Ex~~- como empresário e como político, tem m·rus autOridade
O_Sr. Oziel CaJ:"neiro- SenaOor Ney Maranhão, venho
e conhecimento de causa para falar porque tem empresas _
ouvindo o discurso sincero,leal, com que V. Ex~ não Só defene sabe o que é pagar seus funcionáriOS:-- -- - ·
d-e o Governo, mas também expõe os Seüs.ponlos de vista
O Sr. Beni Veras- De fato~ Veja o que está ocorrendo: aqui no Senado Federal. Quanto ao _Programa de PrivatizaÇão
o salário mínimo ao invés de estar aumentando, como seria do Governo, comungo exatamente daquii6 qUe V. E:0 ~expôs
o ideal - vamos dizer que não fosse viável a curto prazo em seu discurso_._ Gostaria de lembrar que, por decisão do
-pelo menos deveria manter o seu poder de compra estável. Congresso Nacional, prioritariámente, o objetivo da privatiA falta, portanto, de uma política governamental que assegure zação é, sem dúvida alguma, a diminUição do endividamento
a permanência de um valor real, estável, para o saláfio mínimo do Tesouro Nacional. E quando se faz a análise do resultado
é a grande carência da classe trabalhadora. Realmente, as dos leilões de privatiZ3ção, não devemos levar em conta o
prefeituras e pequenas empresas poderiam ter dificuldades valor de mercado das chamadas "moedas podres" porque
no pagamento desse salário, mas não é possível querer que para o Governo elas têm o seu valor de fac;;:e:. E, evidenteuma pessoa se dedique a seu trabalho, por um rendimento mente, o que deve ser levado em consideração é o quanto
menor do que um valor que é sabidamente insufic_iente para diminuiU o endividamento do Estado, quérénffelação à dívida
atender as suas dificuldades mínimas. Por outro lado, concor- externa, quer em relação ã dívida interna, pois ambas estavam
do com V. Ex~ na justeza e n~ necessidade de UIIl programa aumentando o serviço da dívida e, cOnseqüentemente", pressiode privatizaÇão de empresas. Não vejO pOr que _ó_ GovernO nando o·caixa do Tesouro. Na realidade, se poucos recursos
ainda se acha comprometido com atividades em.presariãíS-para . efetivos entraram no caixa do Tesouro diretamente, indiretaas ·quais não possui competência - por sua_ própria natureza - mente representam o que o Congresso deter:minOil em lei
- e que envolvem assuntos que trata de maneira imprópria e o que o Governo_ objetiva, que é diminuir O seu -endividae cara, custando à sociedade altos valores. _Mesmo tratando-se mento e, conseqüentemente, reduzir o serviço tias duas dívidas
dos casos do Programa de Privatização Nacional, não encon- -da externa e da _interna. Este é o _aparte que gostaria de
tramos muitas razões para elogiar a forma cóm que o Governo dar ao discurso de V. Ex~ como esclarecimento daquele obje~
vem encaminhando a matéria. Acredito que é necessário que, tive da Lei de Pr.ivatização._ Muito obrigado.
essas empresas se voltem à iniêiativ3. privada,· e seria imporO SR. NEY MARANHÃO - Senador Oziel Carneiro,
tante e útil que o Governo fizesse- um programa de absoluta
transparência, capaz de convencer a opintãO pública das juste- querO agradecer a V. Ex~ este oportuno aparte que veio me
zas de sua iniCialiva. Entretahto;--se V. Ex~ examinar - e ajudar nesse esclarecimento concernente ã privatização, em
tentei isso através de um cantata com o Presidente do Banco primeiro lugar, porque V. Ex~ é um estudioso nesse assunto.
Nacional de Desenvolvimento Económico e Soda1 -em que Em segundo lugar, é um Senador que já passou por várias
ponto esse Programa de Privatização- está trazendo recursos áreas ii_llportantes da administração federal, e, em terceiro,
reais para o caixa do Tesouro Vãi perceber que, infelizmente, porque é um empresário. Portanto, V~ Ex~ tem um- círculo
isso não está ocorrendo. No caso da Usiminas, por exemplo, -de conhecimento de causa, que muito vem engrandecer este
o resultado líquido para o caixa do .TesQuro é quase inexis- meu pronunciamento nesta tarde. Agradeço a V. Ex~
tente, em virtude da utilização de moedas impróprias que
O Sr. Garibaldi Alves Filho - Permite-me V. Ex• um
não resultaram em ganhos para o caixa: Nem nesse caso, aparte?
em que se concorda com a tese, é possível elogiar a execução
O SR. NEY MARANHÃO - Tenho muito prazer em
do Programa de Privatização. Espero que à medida em que
ouvi-lo, Senador Garibaldi Alves Filho.
esse programa avance - programa que olho co_m o maior
O Sr. Garibaldi Alves Filho- Senádor Ney Maranhão,
entusiasmo, porque acho que é necessário à modernização
da nossa economia- à medida que se desenvolva, o Governo estou ouvindo atentamente o discurso de V. Ex~ que, como
encontre formas de torná-lo realmente contributivo com o sempre, não me surpreende. V. Ex~ novamente atesta as suas
qualidades de homem público leal; coerente COrri as suas posi~
~ caixa do Tesouro. Muito obrigado.
--

()sr.
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ções. Lamento apenas, Senador Ney Maranhão, que V.-Ex~,
ao defender as teses do seu Partido, esteja realmente se isolan-

do do que pensa a sociedade. Não apenas a sociedade, mas
até mesmo líderes governistas como o Sr. António Carlos
Magalhães. Há pouco tempo, o Senador Jutahy Magalhães
lembrava aqui declarações do Governador António Carlos
em que conüenava a maneira como o Governo está tratando
a nossa região, a região de V. E~. a minha, a do Senador
Beni Veras e até mesmo do Senador Ronan Ti~o porque Minas

Gerais tem um pedaço no Polígono das Secas. Veja V.

Ex~

que as críticas não partem apenas daquelas pessoas mal-intencionadas- como diz V. Ex', até numa e_xpressão muito pró-
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zação, certa ou errada, vai se ajustar e vamos chegar lá. Quanto ao problema da dívida externa, dos juros atrasados vemos
q_l!~ já está começando a entrar_ um dinheiro indiretamente.
Quero dizer a V. E~ que no final Deus _é_ brasileiro.
Tenho certeza de que tqdos vamos nos entender e sair desse
buraco em que nos encontramos.
_
Agradeço o_aparte de V. Ex~
Quçó com- ml-dto :Prazer o _Senador Jutahy Magal}?:ães.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -Senador Ney Ma·
ranhão, a Mesa lembra que o tempo de V. Ex~ já se esgotou.
Então, eu pediria uma certa brevidade, inclusive no· aparte
do ilustre Senador Jutahy Magalhães, porque há outros orado_
res inscritos para falar. Muito obrigado.
Ó Sr. JUtahy Magalhães- Serei bi"eve, Sr. Pr~sidente,
e só aP<irteio o Senador Ney Maranhão porque sei que S.
- Ex' tem o hábito de dizer o que pensa e dizer a verdade.
Se fosse urna pessoa que assim não consideraSSe, não apartearia. o SR. NEY MARANHÃO_ Ag~adeço a v. Ex~

pria, que nãó me lembro no momento ....;_-aquelas_ pessoas
que não têm boa vontade com relação ao Governador Collor.
V. Ex~ pode duvidar da serenidade, da Il!O_d~ração de um
homem público como o Guvemador Luiz Antônio Fleury Filho, que é um homem de Oposição, mas que rião deixa de
ser um homem sempre sereno e que recentemente criticou
a polftica económica do Governo Collor, por s_er u~a política
recessiva e que trás realmente sofrimentos par-ª_a população,
principaJnü!D.te para aS classes trabalhadoras. Veja bem, Sendor Ney Maranhão, como v. Ex• é um home~_ de_coragem,_
O Sr. Jutahy Magalhães- Minha pergunta é muito diresustenta uma posição que,_ hoje, não ~ defend_i9a por quase ·ta, objetiva, política. O Governo está mentindo? Tem atrapaninguém. MaS reconheço a autoridade de v. Ex~_--: _nesse lhado_ a vida ~o.s govern_a4ores? I?iz que envia -verbas e não
episódio do Deputado Cleto Falcão, acho que v. Ex~ deve as envia? Onde estarão essas verbas se não foram-mandadas?
ficar bem perto dele, porque depois que estou aqui, já caíram E se á foram, por que o GOvernador da Bahia diz que não
três Líderes do PRN na Câmara Federal e v. Ex~ está aí chegaram lá? Fiz as perguntas quando o Líder estava presente.
_façq ess_a pergunta, porque o governador da Bahia disse texinabalável na Liderança do PRN no Senado.
Então, que se ouça 0 seu c_onselho e_~ ~ua palavra _com tualmente, com todas as letras garrafais-que se podem publicar
relação ao PRN, mas que se ouça com cautelao que v. E~ ·no jornal: "O Governo está mentindo; o Goverrtcf·s6 atrapadisse _sobre política ecoriômica; infelízmerite, s'e.ããdõf-Ney lha; o Governo está mand_ando ~iro-pipa quando acabou
~_,.,~cai e~tá man~ando cesta básica que não chega e que só
Maranhão. Muito obrigado.
O SR. NEY MARANHÃO- senador G-aribá.Idi- Alves seive para atender ~queles que as compram." Estão dizendo
o quê? Que está havendo roubalheira. A afirmação dele é
Filho, respeito muito a opinião e os conSelhos de V. ~EX~, ·certa nesse sentido.
feita, com sua maneira humilde e convincente de falar, mosNão se toma necessário o Governo dar uma opinião a
trou ser um verdadeiro missionário -e~ após persuadi[ este __ re_sp_eito dessas afirmações ao Governador de um Estado iroPlenário pela sua inteligência, experiência e pelo sofrimento portante como a Bahia? Não considero o Govern:aaor imporda sua gente do Rio Grande do Norte, aprovamos um projeto tante, mas o Presidente o considera. Pergunto a V._ Px~: o
.de V. Ex• que estava para ser derrotado.
.
que o Governo tem a dizer sobre isso:? O Governo estálrientinNo Nord~~te há um adágio que diz: ''Cons~Iho --~ como do? Está atrapalhando? Está perirtitindo roubalheira nascesrapé: toma qUem· qUer". ACato muito os conselhos de V. tas básicas?
Ex~

O SR. NEY MARANHÁO _:Vou respo~der po~ etapas.
O Sr. Jutahy Magalhães-Permite-me V.Exf úUt aparte? __ V~ Ex~ sabe que, anteriormente â Resolução n~> 58 do Senado,
O SR. N_EY MARANHÃO- Sena9or Jutahy ~-é!~!hães~ _ negociamos aqui, as Lideranças da Oposição e do Governo,
apóS terminar o meu raciocfiiió, terei prazer ·em -Ouvi~Io.
durante três semanas, o controle da dívida interna dos Estados
Senador Garibaldi Alves Filho, quando nosso Presidente e Municípios. V. Ex~ sabe que os quatro grand~s es_t_ados ~~a
da República tomou posse, este País encoiftrava-se em estado mavam no peito da vaca _mococa~· 85% -elo endividamento.
comatoso. Era um corpo que estaVa m-ais para Sã.tanás-do O restante, Dós; do Nordeste, e os outros Estados,- ·~comíamos
que para São Pedro. Foi uma operação dolorosa em que o carne de pescoço". Isso foi controlado aqui, Senador. V. Ex~
doente já estava já nos estertores da morte, e isso provocou se lembra muito bem de que o Governador da Bahia ficou
um grande sofrimento. Quem mais sofreu e está sofrendo até um pouco aperreado com o Líder Marco Maciel. Coincisão os· pequenos. Reconheço perfeitamente isso e sei que dentemente, era eu quem estava no exercício da Liderança,
o Presidente da República, que recebeu justamente votação quando tentamos fazer aquele acqrd_o do débito do Estad_o
maciça dos descamisados, dentro de si, tem padecido muito, da Bahia. O Governador Nilo Coelho estava pedindo um
numerário- não sei quanto-, chegamos a um entendimento
tem levado muita pancada, tem errado. Claro Senador!
Sou tima das pes!'oas que conversam mUito- Com o :presi- aqui no Senado e votamos.
•
dente da República. As vezes, digo coisas que Sua EXcelência
o Sr. Jutaby Magalhães _ D1ga-se de passagem que
não gosta de ouvir, mas não deixo de dizer aquilo que acredito nenhum centavo daquele dinheiro foi para a Bahia. Está indo
estar corretô ·ou incorretO.
---agora, neste Governo.
O Presidente da República já está atentando para o conseO SR. NEY MARANHÃO- Quero dizer a V. EX' que,
lho de V. Ex' Embora a luta seja grande, já começamos a
ver um pouquinho da luz do outro lado do túnel. Essa privati- naquela época, quando na Liderança do Governo acertamos
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- e o Senado Federal o aprovou -aquele quantitativo dentro
do acordo, inclusive sobre o qual V. Ex~ mUito iritúferíu.

Com relação às cestas básicas, V. Ex~ sabe que, antigamente, elas eram, distribuídas através dos governadores e
dos prefeitos. Sabemos que havia müttos escândalos, osjofnã:iS
os publicavam, a respeito 4e cestas básicas que eram vendidas,
trocadas politicamente. Pode ser que_ outras pessoas tenham

dado essa idéia,- inclusive cu, ao Presidente Fernando Collor.
Disse a Sua Excelência: Presidente,' mande essas cestas básicas

para o Nordeste através das Forças. Armadas. Portanto, o
Ministério do Exércitõ quem aS está distribuindo lá no Nor-

deste. Pode até ser que não estefam distribuindo o total necessário e o quantitativo-qüe nelas contém-. Porém, no que concerne à distribuição dessas_ cestas básicas, pode ser que alguns
prefeitos ou alguns governadores estejaffi: reclamando sobte
esse assunto. A meu ver, não há mOiíVO pa"iã. fal. Se as Forças
Armadas estão entregando essas cestas, acredito que o critério
esteja sendo cumprido.
O Sr. Jntahy Magalhães- Permite-me V. Ex•? O nobre
Senador está sendo hábil, e eu não gosto-, por exemplo, dessa
habilidade. A minha pergunta é mais objetiva. É no sentido
de saber se V. Ex• viu e ouviu a televisão, se leu os jornais.·
Assisti à televisão falando de viva voz, Não se trata de algo
que os jornais tenham publicado. errado. Ouvi: "A!i _verbas
anunciadas não chegaram. O Governo está mentindo. O Go.:
verno pa·re de mentir e não atrapalhe. O Governo quer colocar
os Governadores como reféris; então, nós, Governadores, devemos colocar o Presidente como·refém.". _Se o GoveriJ.O está
anunciando verbas que não chegam, ou seja que já remeteu
recursos qu.e os Governadores dizem que ainda não chegaram
lá, onde estão esses recursos? E se nãp foram, porque anunciou que tinham ido?
O SR. NEY MARANHÃO- Senador Jutahy Magalhães,
apenas preparei este pronunciamento cOm respeTto ao problema do Líder do PRN na Câmara._ Por isso, reservo-me o
direito de tomar as devidas informações e yir a esta tribuna
reSponder a esses ataques, não só do Governador Antônio
Carlos Magalhães, mas de outros Governadores que reclamaram e atacaram o GoVerno do Presidente Fernando Collor.
Pretendo verificar se e-ssas verbas foram ou nã_o remetidas,
quem as recebeu, para, desta tribuna, ter o prazer de respon~
der a V. Ex•
~
Muito obrigado pela colaboração de V. Ex~ a este meu
----- ---proriunciamento.
Sr. Presidente, termino estas minhas palavras, pedindo
desculpas pela paciência de 16 que V. Ex~. na Presidência
da sessão, teve com este modesto Senador. (Muito Pem!)
Durante o discurso do Sr. Ney Maranhão_, o Sr.
Dirceu Carneiro, .JP Secretário deixa a cad~ira da jJreSi·
dencia, que é ocupada pelo Sr. Meira Filho, Suplente
de Secretário.
-~

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Amazonino Mendes - Beni V eras - Carlos De'Carli
- Carlos Patrocínio - César Dias --Coutinho Jorge Dario Pereira - Epitácio Cafeteira - Guilherme Palmeira
- Henrique Almeida - Hydekel Freitas - Iram Saraiva
- Irapuan Costa Júnior - Levy Dias - Nelson C(l.rneiro
Ney Maranhão- Rpnaldo Aragão.
O SR. PRESIDENTE (Meirá Filho) - Concedo apalavra
ao nobre Senador Ronan Títo.
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O SR. RONANTITO (PMDB- MG. Pronuncia o seguirite discurso. Sem revisão do orador.) -sr. Presidente,
Srs. Senadores, a história --se esCreve- da seguinte maneira:
nós falamos aqui e a imprensa registra. No_ entanto, hoje,
querO iilverter; quero registra-r aqui!='__ que a·imprerisa trouxe
no seu bojo.
. É sobre uma resposta do Dr. Eduardo Mediano, Presidente do BNDES, ~ re_sp~ito de um~ colocação do Sr. Jamil
Haddad, nosso ex-Colega e Deputado Federal, por quem todos temos o in.'ai9r apreço.
o·]ornalista Castello Branco, em sua coluna, a "Coluna
do Castello", como sempre faz, sintetizou a resposta daquele
presidente de maneira didática, em 16 itens, assim como foi
feita a colocação do Deputado Jamil Haddad.
Entendo ser da maior importância a inclusão, nos Anais
desta Casa, tanto da colocação do Deputado Jamil Haddad
quanto a resposta do Dr. Eduardo Mediano. O meu interesse
pelas colocações do Presidente do BNDES se deve ao fato
de S. s~ ter falado sobre_ a privatização_ da Usiminas e um
pouco sobre a defesa da Amazônia.
Já ouvi, inclusive, três Ministros militares falarem sobre
· a internacionalização· da Amazônia e o interesse do Conselho
· Mundial de Igrejas Cristãs.
Ora, Sr. PreSidente, tendo sido relator de uma CPI, posso
dízer qUe não existe Conselho Mundial de Igrejas Cristãs.
Quem diZ i'sso é a ONU, é o Cantão de Genebra, que não
conhece nenhuma entidade como essa, que se diz registrada
em Geriebra.
O pior disso, Sr. Presidente, é que, â medida em que
falamos na pretensa internacionalização, estamos sendo colonizados. Nem precisa de invasão; a colonização, hoje, se faz
através do comércio e, principalmente, de inocular um discurso de que estamos introjetados justamente nos países do Primeiro Mundo.
Gostaria também que ficasse re,gistrado, nos ADais do
Senado, o outro tema de que trata a "Coluna do Castello":
a questão Walter Link. Walter Link foi um consultor norte-americano que aqui esteVe ao tempo em que brigávamos na
rua pelo "Petróleo é_nosso". Levei até umas cacetadas n~
_cabeça por isso. A nossa luta,·naquele tempo, pela Petrobrás
-era legítima.
Walter Link disse: "Não_ encontrei .petr~le_ono_ continente. Se houver, é possível que, pela formação geológica,
esteja na plataforma. Isso está escrito e faz parte dos arquivos
da Petrobrás. No entanto, volta e meia, alguém, em público,
diz: "Walter Link disse que no Brasil não tem petróleo".
Walter Link nunc.a disse isso. Apenas veio ao Brasil, contratado, fez um trabalho eminentemente técnico, com descrições
técnicas, e esse_ trabalho foi arquivado. Até sugiro que seja
kfornecido cópia dele para o S_enado Federal, para que possamos estudá-lo, a bem da verdade histórica.
O Sr. Jutaliy Magalhães- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. RONAN TITO - Pois não.
O Sr. Jutaby Magalhães - Quero parabenizar V. EX'
por estar procurando mostrar uma realiâde histórica que é
distorcida há praticamente 40 anos. AS pessoas, às vezes,
falam sem ler e não sabem o que está contido no relatório.
Se alguém for ler o relatório, como V. Ex~ está aconselhando,
vai verificar exatamente o que V. Ex' está dizendo: não foi
encontrado em grande escala o petróleo na plataforma conti·n.ental. Há grimae possibilidade do haver petróleo na plata-
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forma marítima. Entretanto não tivemos a-s condiçÕes necessárias de recu-rsos para fazer essa exploração de imediato,
naquela época. Acon-s-elha-se que se faça _a exploração no
recóncavo baiano, onde a tentativa quase sempre faz com
que jorre petrõiC:m, tentativa essa de acordo com as possibilidades económicas da empresa na época.

O SR. RONAN TITO - E o custo do petróleo era de
quatro dólares/barril!
O Sr. Jut8hy--MU:giilh8Cs- Porém, nunca foi -dito que
não havia petróleo, nunca foi falado isso, mas se repete a
cada instante.
O SR. RONAN TITO - É verdade! Muito obrigado a
V. EX'
.

O Sr. Oziel Carneiro- Permite-me V. Ex• um aparte,
nobre Senador?

O SR. RONAN TITO - Concedo o aparte a V. Ex•
O Sr. Oziel Carneiro- Senador Ronan Tito, é verdade,
na questão do petróleo, dizia-se isso ãquela época. Entretanto
foi superado, em razão, como acabou de dizer V. Ex~ em
contra-aparte ao Senador Jutahy Magalhães, de a elevação
do preço tornou viável a exploração na plataforma marítima
e, também, hoje está se conseguindo explorar, com born resultado comercial, petróleo na Amazónia. Meu aparte, contudo,
não é em função do petróleo, mas em razão do problema
de intern3.cioilalização da Amazónia. Entendo que a questão
amazónica não -é militar, porque nem nós temos capacidade
de defender militarmente a Amazónia e nem acredito que
algum país desenvolvido pretenda, de forma efetiva, ocupar
militarmente aquela região. Meu aparte é apenas para dizer
que, para nós, brasileiros, a questão amazónica é uma questão
de ordem social e económica ...

O SR. RONAN TITÔ - Perfeito.
O Sr. Ozlel Carneiro - ... não chega a ser ambiental.
Por sua vez, para os países estrangeiros - e a-história está
aí para comprovar e V, Ex~ falou em colonização através
do processo económico - , a- questão amazónica é pura e
·simplesmente uma questão económica, sendo a questão ambiental e o problema do índio apenas uma co·rtina de fumaça.
Nós, brasileiros, temos que olhar aquela região exatamente
sob esse aspecto, a sociedade brasileira tem que ter interesse
pela Amazónia. Nos nossos entendimentos com países estrangeiros- não podemos nos isolar """":""'• ~emos que_ buscar, além
de recursos finanCeiros, meios científicos e a assistência técnica
para que a sociedade brasileira possa usufrUír ·das riquezas
que ~i existem e, assim, poderemos estendê-las a outras nações dentro da boa técnica do comércio internacional." Tãmbém nã.o me apavoro com a internacionalização ~a ~mazônia
através de ação militar, mas·pur'a e simplesmente através de
uma colonização capitalista, que é possível se não tivermos
a sabedoria política de _evitá-la ao longo do tempo. Era o
aparte que queria dar a V. EX'
O SR. RONAN TITO - Concordo plenamente e agradeço a V. Ex' pelo aparte. Quero apenas aditar um número,
e peço a todos que atentem para ele. Foi publ!cado pela Gazeta
Mercantil de 15 de julho que na composição do_ PIB norte-americano a madeira entra com 4% e esse percentual corresponde
a 194 bilhões de dólares por ano. Todo ano os Estados Unidos
da América produzem esse valor em madeira.
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Há poucos dias, fizemos um cotejo de$5_3 Súuação e- con-cluímos que nós não podemos tirar nenhuma árvore da Amazónia, porque o "bicho-papão", o nosso irmão, lá, o "Tio
Sam" contestará, dizendo que é um absurdo, que _est;:!.mos
devastando esse sacrário ecológico. Enquanto isso, os impOstos recolhidos da madeira retirada do Oregon é __ mu!to mais
do que toda a renda da Amazônfa, inclusiv-e, da Suframa.
Não há necessidade da colonização da Amazônia, hoje. -Por
que e~e~ iriam querer ocupar a Amazónia, se estão cofnprando
minerio de ferro de Carajás, de_ bom teor, a 16 dólares_ a
tonelada? Se a ocuparem militarmente, observadas as leis,
ficará para eles, de custo, no porto de embarque, em torno
de 20 dólares. Meu Deus, para que ocupá-Ia? Na.me_di_d_{l
em que começamos a criãr um inir_!tigõ iriiaginár'i-q, ó i_riim_igO
v~rdadejro está nos usurpando. E isso que não quero~ Fíz
questão de enviar a todos os ministros militares a conclu&ão
da CPI, dizendo: "Não existe Conselho ·de Igrc!jas Cristãs
mas, sim, um Conselho Mundial de Igrejas, que é outra coisa.
e esse conselho é cristão, mas não tem o nome "cristão''.
E foi feitú de uma má.neira muitó ihteligente, por uma mineridora brasileira, ao tempo da CPI, para que elas tivessem
exclusividade na mineração da Amazônia. Ganhou, levou,
·
-porque estava na Constituinte.
Mas, vamos parar de falar na internacionalização da Amazônia via militar. Senador Oziel Carneiro, eles sabem melhor
do que nós, que terão que enfrentar o borrachudo da Amazónia; já pensou, os soldados americanos, pele branquinha, no
meio da selva amazónica? Eu aposto no borrachudo da Amazônia.
O problema é que eles não têm necessidade disso,_ eles
compram os minérios e as essênciaS a preços mais viáveis
que se viessem retirá-los aqui, que ficaria muito mais oneroso.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. RONAN
TITO EM SEU DISCURSO:
.
.
Coluna d~ Castello
MODIANO RESPONDE AOS SOCIALiSTAS
Reclamando espaço idêntico ao concedido a Jamil Haddad, presidente do PSB, escreve-me- Eduardo Modiano, presiw
dente do BNDES, para contra-argumentar em relação aos
temas levantados. Com os pequenos cortes para ajustar ao
meu espaço habitual, eis o que disse Mediano;
"1. A competição entre as nações nunca foi tão acirrada.
Ser nacionalista hoje é saber distinguir o que é ve_rdadeiramente estratégico (eficiência, competitividade-, educação básica e-capacidade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico)
e deixar de lado velhas miragens como aversão ao capital
estrangeiro e projetes de auto-suficiência económica, estilo
Albânia.
2. O Estado deve ser o empresário da siderurgia, de
fertilizantes, da petroquímica, etc.? Ou deve concentrar seus
parcos recursos em educação, saneamento, segurança e saúde?
3 e 4~ Queremos o Estado-social mais eficiente e atuante
nos setores onde hoje está ausente. O governo busca um
Estado eficaz em sua função reguladora e entende que o comando da economia deve ser da sociedade.
5. Como acaçlêmico, registro que Walter Link não afirmou que no Brasil não haveria petróleo. Escreveu relatório
afírmando que, se houvesse petróleo, seria encontrado principalmente em plataforma submarina e não no continente.
6. Defender a Amazónia é viabiliZar seu desenvolvimento
sustentável e não cirar fantasias sobre uma ~uposta ameaça
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de internacionalização, biombo para avanços da depredação
ambiental.
7. O Congresso Naciónal já se posicionou a respeito das
estatais privatizáveis pela Lei n~ 8.031, que estabelece grande
número de_ requisitos de transparência e lisura. Como disse
o Senador Maurício Corrêa; do PDT, "a nossa teSe (a tese
que nós da esquerda defendemos) foi uma tese derrotada
no Congresso Nacional. Agora essa é a realidade mundial.
Eu aproveito esse iriSúmte, se me_permitem, tim pouco Impropriamente, para dizer que até· q·t.ie n6s_estarnos reavaliando
o nosso programa partidário ...
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mações a partir da década de 80 pelo simples fato de observarem o esgotamento do modelo de desenvolvimento até então seguido, o Estado interventor, qiie faliu."
Carlos Castello Branco
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Nabor Júnior.
-

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Pronuncia o
seguinte discurso.) ---Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores,
a Frente Nacional de Prefeitos realizou, nos dias 7 e 8 de_
novembro último, o seu XIV Encontro, desta feita ·na cidade
de São Luísy Maranhão.
8. A privatização das estatais é um passo impOrtante
Como resultado desse magno evento, foi aprovada a
na desprivatização do Estado. Os o_utros são as políticas de "Carta d.e _São Luís", contendo as conclusões e deliberações
desregulamentação, liberalização e desburocrat~zação._
tomadas pelos prefeitos participantes.
9. A BNDESpartetn hoje participação em 175 empresas
Pela importância e oportunidade dessa proclamação, toprivadas nacionais. Essa,, participação, além de minoritária, mo a iniciativa de fazer sua leitura, para conhecimento da
é temporária e visa co_rnplementar as linhas de empréstimo Casa e da Nação, e também para ser inserido nos Anais do
do BNDES no apoio a programas de investimentos, simulta- Senado Federal.
neamente contribuindo para o fortalecimento do mercado de
Diz o seguinte o documento dos prefeitos brasileiros:
capitais.
"CARTA DE SÁO LUÍS
10. a alusão às tetas generosas do BNDES ignora completamente as mudanças ocorridas em relação _à forma de
A Frente Nacional de Prefeitos manifesta, mais uma vez,
atuação do banco, usado no passado por sucessivos governos sua preocupação com a grave crise política e econômica por
para atender a pressões políticas de desenvolvimento a qual- que passa o País.
quer custo e de empreguismo; Isso porém mudou há vários
Os prefeitos brasileiros vivem, no dia-a-dfa, a crescente
anos. O BNDES deixou de assumir o controle de empresas dificuldade de manter os serviços públicos, vez que estão sujeiem regime falimentar e, através da privatização, vem·se desfa- tos. a políticas impostas de cima para baixo. Ternos certeza
zendo de algumas dessas fontes de prejuízo.
de que a consolidação da democracia brasileira exige o reco11. A BNDESpar verti cumprindo com éxito seu papel, nhecimento, por parte do Governo Federal, da autonomia
operando com lucro. Seu balanço de outubro apresenta Lucros dos municípios onde a população busca a solução dos seus
Acumulados e Reservas de Lucros de Cr$413 bilhões, sendo problemas, tentando driblar as conseqüências da crise que
de Cr$75 bilhões a contribuição gerada neste ano, resultado não causamos.
Os sucessivo~ planos económicos fracassara·m rio combate
que representa 27,7% das receitas operaCionais.
à inflação e impuseram pesada recessão, com elevado nível
O prejuízo de 1990 fof totalmente atípico e decorreu pre- de deserriprego, arrocho salarial e tensão social insuportável,
ponderantemente do pagamento do Imposto sobre Operações nas cidades e no campo. Esta crise vem evoluindo e se agraFin"anceiras, instituído pela MP 160, de 5 de março de 1990, vando, atingindo, além da área económica, a social, a política
e que, em face do tipo de atividade do BANDES par, incidiu e até a institUcional.
sobre praticamente todo o seu ativo.
Os pre-ÇOs-desContrOlados e enl disparada, os jurOS 3ilíveis
12. A Companhia Siderúrgica Nacional deverá ser pri- elevadíssimos, as falências e concordatas crescendo rapidavatizada por pertencer a setor onde a_ presença do Estado mente e o imobilismo do Governo Federal representam um
como empresário não é necessária nem estratégica.
desafio: ou o Brasil reage ou afunda. A inflação não depende
13. A determinação do preço da nafta pela Petrobrás da política fiscal e monetária, mas da desorientação dos consuem nível inferiOr ao do mercado externo não pode ignorar ll_lidores e do pavor dos vendedores ele operar com prejuízo,
a forte presença da empresa no setor petroquímica, via Petro- se o preço que obtiverem ficar abaixo de seus custos. Nessas
quísa, o que lhe permite compensação através doS lucros nas condições, o único modo de enfrentar esta iit_flação de mais
empresas de que participa~ Co!ll a privatização fedefine-se de 1000% anuais é contê-la mediante acordos, convenções
o papel do Estado no setor e o critério de determinação do e contratos entre os próprios agentes do mercado, sob a coorpreço -na nafta.
denação e arbitragem dos poderes públicos.
E preciso começar a diminuir a elevação dos preços me14. Especulações quanto a uma manobra diabólica para
que a Nippon Stef:l viesSe a contiolar a Usiminas deve ter diante acordos negociados em âmbito municipal e regional.
sido mesmo obra_do_ diabo. Todos sabemos que nenhum grupo Estes acordos podem, por exemplo, estabelecer uma ·margem
estrangeiro assumiu Ocontrole da Usiminas. Oitenta por cento máxima- de lucros sobre bens de consumo componentes de
das suas ações estão pulverizadas entre o público, os empre- uma cesta básica. Isso foi feito pelo foro da cidade de Sertãogados e as instituições nacionais. A privatização da Usiminas linho_ (SP), tendo por resultado signifi.catiVo barateamento
dos referidos produtos. Outra experiência válida, que tende
teve elogio expresso do governador Brizola.
15. O Coniresso~Nacional, através da Lei n• 8.031190, a conter a aceleração inflacionária;- é a pesquisa de preços
determinou que- os recurs-os obtidos com a privatização sejam, de bens básicos, com a divulgação de locais em que são vendiprioritariamente, utilizadas para a redução da dívida pública. dos mais baratos {Florianópolis), bem como a venda de sacoIões de alimentos com preços controlados pela PrefeitUra (São
Acaba-se a fama de caloteiro· do setor público.
16. Com exceção do Chile, que trilhou ~aminho distinto, Paulo). É fundamental que essas experiências e outras análo-_
Argentina, México_e Venezuela buscaram grandes transfor- gas sejam conhecidas, avaliadas e rapidamente multiplicadas.
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esses·

o que caractenza
a~rdos a~~tiih~!~_!_ é a pa~ic~ __ níveis de Govel:no, através do Congresso Nacional, obedepação de setores einpresariai~, siridí~is ~1!1.. ço,njunção com cendo-se aos critérios de flexibilidade, do gradualismo e da
o poder público municipal. Espontaneame-nte, !IS sociedades transparência.
locais brasileiras vêm reagindo à crise, quase sempre com
Nós, Prefeitos, conclamamos toda a sociedade organizada
maior eficácia e sem os efeitos laterais perversós das políticas para, conjuntamente, buScar soluções para os graves problenacionais de estabilização.
mas que afligem o País, e propomos uma mobilização nacional
Dado o agravamento da t::;rise, espall_lam-se pelo País intei- contra a recess-ão e -pela retomada. do desenvolvimento como
ro iniciativas àe bãixo pãra cima, como_os "Foros" por exem- úniCa saída parã. combatermos a miséria e a fome do nosso
plo, que tendem a enfatiiar açóes coricretas contra a crise. povo.
Além das que objetivam conter a _inflação, há que_!llencionar
São Luís, 8 de novembro de 1991."
também as iniciativas que- visam eVitar o desemprego, desde
Como
se observa, Sr. Presidente, Sr-o' e Srs. Senadores,
"Frentes de Trabalho" até o fomento de novas c;~Jivi_dades _
trata-se Q_e um documento lúcido e oportuno, esse que os
económicas.
Chegou o momento da Frente Nacionalc;te ~refeitos tra,nsM prefeitos trazem ao conhecimento da Nação, no qual analisam
formar o movimento espontâneo das sociedades locais numa desde a crise política, econômica e sociar por que passa o
vigorosa virada contra a crise de amplitude naciona!. Contra País, até as enormes e crescentes dificli1dades que os municía descrença no Brasil, contra o agravamento da situação social pios brasileiros enfrentam, no dia-a-dia, para manter os servie económica, cabe aos chefes políticos eleitos pelas municipa- ços p-úblicos em patamares compatíveis com o atendimento
lidades tomar a liderança dessa virada através da multiplicação da demanda das suas populações.
No XIV Encontro, em São Luís, como se vê, a Frente
de "'Foros" das cidades como canais de negociação e coordenação entre setores organizados da soci~dade civil e do Go~ Nacional de Prefeitos não se limitou à análise da atual conjunW_ra__p..acionªI, mas aproveitou, também, a ocasião para aprevemo.
sentar as Propostas Gerais que constam da_ parte final da
·citada Carta, cuja leitura acabo de proceder, a fim de demonsPROPOSTAS GERAIS
trar à sociedade empenho e interesse na solução dos problemas
• Retomada do desenvolvimento econôrriico e social a nacionais e, particularmente, das populações que habitam e
partir da realidade dos municípios _Onde mofã_m, -Úab.ilham dependem do fortalecimento dos municípios brasileiros.
e vivem os cidadãos.
É, pois, com grande satisfação que trago ao Senado este
e O desenvolvimento para ser efetivo precisa do fortaleci- documento que, certamente, alcançará a repercussão e o acomento do mercado interno, com a recuperação gradual e pro- lhimento indispensáveis por parte das autoridades constituídas
gressiva do poder aqu"isitivo da população; através de uma e de todo o povo brasileiro.
políficã.- Salarial que propicie ganhos reais aos salários mais
Muito obrigado. (Muito bem!)
baixos. Isto permitirá a redução gradual dos elevados níveis
O
SR.. PR.ESIDENTE (Meira Filho)- Não há mais oradode desemprego.
_
_ - -~__ --• OS produtos da cesta básica e' aqueles produzidos pelos res inscritos. Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
monopólios, oligopólios e cartéis deverão ter seus preços rigi- encerrar os trabalhos, designando para a sessão ordinária de
damente controlados através de transparências e discussão amanhã a seguinte
aberta das planilhas de preços desses produtos.
• É condição essencial para o barateamen_to dos preços
ORDEM DO DIA
o rebaixamento dos elevados juros impostos pelo Banco CenM
traJ aos consumidores e às empresas.
-_______ _
-- l • O sistenla tríbutái·io, em debate n3.cio-nat, deve- leyar
PROJETO OE OECRETO
em conta o respeito à capacidade contributiva dos cidadãos,
LEGISLATIVO N' 126, OE 1991as necessidades de recursos para o poder públic:;9_ ~u~pri_r
(Incluído
em Ordem do Dia, nos termos do
suas responsabilidades constitucionais, descentf3Iizar efetivaart. 172, II, d, do Regimento Interno.)
mente os tributos a nível municipal e simplificar o sistema
via fusão de imPOstos--e redução do número de~ taxas_.
_ _
Yptaç_ão, em turno único, do Projeto de Decreto-Legise A política ae· comérciO exteriOr deve ser compatíbi- lativo n' 126, de 1991 (n"l8, de 1991, na Câmara dos OeputaIizada com a retomada do desenvolvimento, priorizando o dos), que aprova o ato que outorga concessão à Rádio Uniconsumidor brasileiro ao invés do estrangeiro e em especial versal de Morrinhas Ltda., para explorar, pelo prazo de dez
os produtos de amplo consumo da população.
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
• A Frente Nacional de Pr~feitos entende gº"~-~__C_Q_nsti- SQ_Qora_e_m___onda média, na cidade de Morrinhas, Estado do
tuição de 1988 avanÇou, em relação às anteriot:es, no que Ce.irá~--tendOdiz respeito à repartição de enC?!gos entre os ~~S_})_ívei.§ ~º
PARECER (avorá~el, proferido em Plenário, da Cornissão
Governo.
-de Educação.
Entretanto, ainda predomina a doutrina das competências c_oncorrentes. Isto é extremamente grave. O_cidadão brasi- 2leiro não sabe quem é_ o_ re~ppnsável, e o porquê. Assim,
PROJETO OE OECRETO
é dificultado o atendimento da demanda_ da p_9pulação por
LEGISLATIVO N' 127, OE 1991
bens e serviços, significando que as responsabilidades não
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
estão claras e que a cãpacidade de respÇ>stas do_s t_r,ê~ nív_~is_
art. 172, II; d, do Regimento Ihtern_o.)
de Governo-fiCã prejudicada pela superposição de atribuições.
Votação,
em "turno 1ÍilicÕ, do Projeto de Decreto LegisPor isso~ a Frente Nacional de Prefeitos enten_,~e que há de
se pactuar uma nova redistribuição de encargos entx:e os três lativo n' 127, de 1991 (n' 10, de 1991, na Câmara dos Oeputa-
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dos), que aprova o ato que outorga concessão à Rádio Sociedade de Soledade Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora na Cidade de Soledade, Estado da Paraíba, tendo

PARECER favorável, proferido em Plenário, da Comissão

-de Educação.
-3PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 94, DE 1991
(Em regime de urgência, nos lei'iilós do
art. 353, parágrafo único, dó Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 94, de 1991 (n' 1.446/91, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agente públicos nos casos de enriquecimento ilícito
no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta Ou fundaciOnal e dá outras
providências, tendo
PARECER, sob n• 484, de 1991, da Comissão
-de Constituição, Justiça e Cidadania, favoráv-el ao projeto, nos termos de substitutivo que oferece, acolhendo as
Emendas n'li 5, 16, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 35, 37, 38, 39, 40 e 50; e; em parte, as de n~ 1, 3, 4,
6, 9, 17 e 34; contrário às de n"' 2, 7, 8, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 18, 19, 23, 25, 26, 36, 40, 41, 42, 46, 47 e 48; e
pela prejudicialidade das de n"s 43, 44 e 45.
-4-PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 61, DE 1991
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n<? 61, de 1991 (n9 5.885/90, na Cãsa de origem), de iniciativa
do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a estruturação das Categorias Funcionais de Agente de Segurança J udiciária, Atendente Judiciário e Agente de Telecomunicações
e Eletricidade dos Quadros de Pessoal Permamente do Conselho de Justiça Federal e da Justiça Federal de Primeiro e
Segundo graus, e dá outras providências, tendo
PARECER favorável, sob n• 431, de 1991, da Comissão
-de Constituição, Justiça e Cidadania.

-5PROJETO DE DECRETO
LEGlSLATIVO N• 113, DE 1991
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 113, de 1991 (n' 130/89, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Ajuste Complementar de Cooperação
CientífiCa e Tecnológica, no Campo da Informática e Computadores, entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas,
celebrado em Brasília, em 6 de junho de 1989, tendo
PARECER favorável, sob n• 409, de 1991, da Comissão
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

-6PROJETO DE LEI DO SENADO
NO 171, DE 1989-COMPLEMENTAR
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n" 171, de 1989-Complementar, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que define, nos termos d.o inciso I
do art. 161 da Constituição Federal, o valor adiciOnado para
fins de cálculo da participação dos municípiõs na Receita do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Merca-
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dorias e sobre Prestação de Serviços de Transportes Interestadual e Interm.unicipal e de Comunicação, tendo
PARECERES favoráveis, sob n•' 428, de 1990, e 260,
de 1991, das Comissões
--de Assuntos Econômicos; e
-de Constituição, Justiça e Cidadania.

-7SUBSTJTUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LELDO SENADO No 223,
DE 1989
Votação, em turno único, do SubstitutivO da Câmara
ao Projeto de Lei do Senado n• 223, de 1989 (n' 4.901/90,
na Câmara dos Deputados), de autoria do Senador Teotonio
Vilela Filho, que dispõe sobre a inclusão das creches e estabelecimentos similares nos sistemas de ensino e·dá.oütras providências, tendo
PARECER favorável, sob n• 459, de 1991, da Comissão
~de Educação.

-8PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 22, DE 1991
Votação, em. turno único, tlo Projeto de Resolução n~
22, de autoria do Senador Márcio Lacerda, de 1991, que acrescenta parágrafo ao art. 62 do Regimento Interno do Senado
Federal~ tendo
PARECERES, sob n• 222,331 e 432, de 1991, das Coniissõe·s
-de Constituição, Justiça e Cidadania; 19 pronunciamen~
to: favorável; 29 pronuncüünento: concluindo pelo não acolhimento do pedido de reexame, por não encontrar embasamento
regimental nem argumentação convincente para deferimento
da pretensão;
- Diretora, favorável.

-9PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 88, DE 1991
(Inch.iído em Ordem do Dia, nos termos do
art. 281 do Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n<:>
&8, de 1991 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos como conclusão de seu Parecer n~' 489, de 1991), que
autoriza a Prefeitura Municipal de Xanxerê (SC) a elevar
temporariamente os limites estabelecidos pelo item I do art.
3", conforme o disposto no § 1~' do .art. 69 da Resolução n"
58/90, do Senado Federal, no valor de cento e seis milhões,
cento e cinqüenta e oito mil, trezentos e quarenta cruzeiros,
a preços de setembro de I 991.
-lOREQUERIMENTO N• 490, DE 1991
Votação, em turno único, do Requerimento n9 490, de
1991, de autoria do Senad.or Ronaldo. Aragão, solicitando,
nos termos regimentais, a inclusão, em Ordem do Dia, do
Projeto de Resolução n9 40, de 1991, de sua autoria, que
suspende temporariamente os limites previstos no art. 3" da
Resolução n• 58, de 1990.
- !lREQUERIMENTO N• 680, DE 1991
Votação, em turno único, âo Requerimento n~ 680, de
1991, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso,
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solicitando tramitação conjunta para os Projetas de Lei doSenado nçs 29Le 252, de 1991, de _sua autoria e -do Senador
Marco Maciel, respectivamente, que dispõem sobre sistema
de partidos políticos e dão outras providências.

-12REQUERIMENTO N' 697, DE 1991
Votação, em turno único, do Requerimefl.tO n 9 697, de
1991, de autoria do Senador Nelson Carneiro, solicitando,
nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento_ Interno, a
inclusão, em Ordem do Dia,- do Projeto de Lei do Senado
n'? 220, de 1991, de sua autoria, que isenta de contribuição
para a seguridade social a entidade beneficente de assist~ncia
social que atenda aos requisitos que mencidria:·
--- -13REQUERIMENTO N' 698, DE 1991
Votação, em turno úníco, do Requerime-nto n9 698, ctq
S~nador Nelson Carneiro, solicitando, nos termos do art. 172,
inciso I, do Regímento Interno, a inclusão, em Ordem do
Dia, do Projeto de Lei do Senado n' 258; de 1991, de sua
autoria, que fixa o valor dos títulos públicos_ na composição
do preço para aquisiÇão de bens a serem alienados.
-14REQUERIMENTO N" 703, DE 1991
Votação, em turno único, do Requerimento n~ 703, de
1991, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitaiido, nos
termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado, dos
artigos- publicados no Jornal do BrasQ, edições dos dias 3
e 4 de outubro de 1991, de autoria, respectivamente, de Dom
Marcos Barbosa e Dom José Carlos de Lima Vaz, comemorativos do centenário de nascimento do escritcrn::atólic'o Jackson de Figueiredo.
-~IS

REQUERIMENTO N' 772, DE 1991
Votação, em turno úniCd,- do Requerimento n~ 772, de
1991, de autoria do Senador Esperidião Amin e outros Senhores Senadores, solicitando, nos termos regimentais, a criação
de uma Comissão Externa,- Composta de 5 SeD.adores, com
o objetivo de analisar o problema dos aposentados e pensionistas do INSS.
·
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-ISMENSAGEM N' 269, DE 1991
(Escolha de autoridades)
Votação, em turno único, dos Pareceres n(>"l 450 a 455,
de 1991, da Comissão de Assuntos Económicos~ sobre a Mensagem n'269, de 1991 (n' 560/91, na origem), de 16 de outubro
do corrente anq, pela qu~l o Senhor P_residente da República
submete à aprovação do Senado Federal a escolha dos Senhores Ruy CoutirihO do Nascimento, Carlos Eduardo Vieira de
Carvalho, José Matias Pereira, Marc~Io Monteiro Soares, Neide Teresinha Mallard e Paulo Gustavo Gonet Branco para
comporem o Conselho Administrativo de Defesa Económica
-CADE.
-

-19PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO W 21, DE 1984
Discussão, em turno único, do~Projeto -de Decreto ~egis
lativo n' 21, de 1984(n' 66/84, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo sobre Transporte Aéreo Regular, firmado entre o Governo da República Federativa do
Biasil e o Governo da República Popular de Angola, em
Luanda, em 16 de dezembro de 1983, tendo
PARECERE~S, sob n~ 464 e 465, de 1991, das Coni.issões
-de Constituição, Justiça e Cidadania, pela constitucionalidade; e
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional, favorável.
-20PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Ni 25, DE 1984
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 25, de 1984 (n' 70/84, na Câmara dos Deputados),
que aprova o tex-to da Convenção n9 133, da Organização
Internacional do Trabalho (OIT) sobre alojamento a bordo
de navios (disposições complementares), adotada em Gene~
bra, em 30 de outubro de 1970, durante a 55• Sessão da Conferência Internacional do Trabalho, tendo
PARECERES, sob n'' 390, de 1990, e 481, de 1991,
das Comissões
·
-de Constituição, Justiça e Cidadania, pela constitucionalidade; e
-- - ---- - _____ ~de._~ei!J.çQe$ Exter:iores e Defesa Nacional, favorável.

~·- 21·~
PROJETO DE LEI DO
SENADO N'• 61, DE 1991
-(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
art. 91, § 3', do Regimento Interno)
DiScusSão, e·m turno únicO, do Projeto de Lei do Senado
n~ 61, de 1991, de autoria do Senador Valmir Campelo, que
dispõe sobre a alienação de bens imóveis residenciais de propriedade da União, vinculados ou incorporados às Forças Armadas, situados no Distrito Federal, e dá outras providências,
tendo
-17PARECERES, sob n'' 442 e 443, de 1991, das Comissões
REQUERIMENTO N' 805, IiE 1991
-de Const~tuiçáo, Justiça e Cidadania, favorável, na forVotação, em turno_ úhico, do Requerimento n~ 805, de ma_de substitutivo que oferece, com voto vencido em separado
1991, de autoria do Senador Maurício Corrêa, Solicitando, do Senador Oziel Carneiro; e _
nos termos regimentais, a retiráda dO P!O}eto de Lei do Senado
-de Assuntos Económicos, favorável aosubstitutivo da
n~ 262, de 1991, de sua autoria.
Comissão de COnstituição, Justiça e Cidadania.

-16REQUERIMENTO W 791, DE 1991
Votação, em turno único, cdo Requerimento n 9 79i: de
1991, de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, solicitando,
nos termos regimentais e com base no art. 50, da Constituição
Federal, seja convocado o Senhor Ministro de Estado da InfraEstrutura, Doutor João Eduardo Cerdeira de Santana, para
prestar, perante o Plenátjo desta Casa, jnTOrmaçQ_es sobre
o fechamento do sítio geológico de Serra Pelada.

Dezembro de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

-22PRoPoSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N' 16, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
art. 358 do Regimento Interno)
Dá ~ov~ r~dação ao caput do art. 64 da Constituição
Fed_eral, mstit~mdo a alternância no início de tramitação de
proJetos de ongem externa. (1' signatário: Senador Alfredo
Campos.)
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Está encerrada
a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17horas e 15minutos.)
ATO DO PRESIDENTE N• 801, DE 1991
O Presidente do Senado Federal, no uso de sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n9 13.298/76. Resolve_ alterar
o Ato desta Presidência n' 139, de 1990, publicado no DCN,
Seção II, de 3-7-90, e republicado no DCN, Seção II, de
10-8-90, 7-9-90 e 10-10-90, para manter aposentado o servidor
Frederico da Gama Cabral Filho. Assessor Legislativo,
DAS-3, do Quadro Permanente do Senado Federal, Parte
Especíal, nos termos do artigo 40, inciso ID, alínea c, da
Constituição da República Federativa do Brasil, combinado
com os artigos 67, 186, inciso III, alínea c, e 193, da Lei
n' 8.112, de 1990, no cargo em Comissão Símbolo SFDAS.102.3, com a opção pela retribuição do cargo efetivo
de que trata o artigo 29, § 2c;o, da Lei o9 6.323/76, § 29, artigo
39 , do Decreto-Leis n9$ 1.445/76, alterado pelos Decretos-Lei
n' 2.270/85 e 2.365187, aplicados no Senado Federal pelas
Resoluções SF n' 7, de 1987 e 198, de 1988, e artigo 11 da
Resolução SF n9 87, de 1989, bem assim com as vantagens
da Resolução SF n' 21, de 1980, a partir de 7 de agosto de
1991, com proventos proporcionais ao tenipõ de serviço, à
razão de 31/35 (trinta e um trinta e Cinco) avos, observado
o disposto no artigo 37, inciso XI, da Constiiuíção Federal.
Senado Federal, 2 de dezembro de 1991. - Senador
Mauro Benevides, Presidente.
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ATO DO PRESIDENTE N• 802, DE 1991

_o Pre_sidente do Senado Federal, no uso da sua compe-

tência regimental e regulamentar, de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n' 2, de 4 de abril de 1973 e tendo
em vista o que consta do Processo n~ 18.116/91-4, resolve
aposentar, voluntariamente, Antônio Mariano de Souza Técnico Legisla~ivo, Área de Artesanato, Classe "Especial'\ Padrão II, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos
do artigo 40, inciso III, alínea a, da Constituição da República
Federativa do Brasil, combinado com os artigos 192, inciso
II, e 186, inciso III, alínea a, da Lei n' 8.112 de 1990 bem
assim com o artigo 11 da Resolução SF o'? 87, de 1989, com
proventos int7g~ais, observado o disposto no ;rtigo 37, inciso
XI, da Constltlllção Federal.
Senado Federal, 2 de dezembro de 1991. - Senador
Mauro Benevides,Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 803, DE 1991

.O

~
Pre.sidente do Senado Federal, no uso da sua competencia regimental e regulamentar, de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora nc;o 2, de 4 de abril de 1973 e tendo
em vista o que consta do Processo n9 19.139/91-8', resolve
a~s~ntar, v?lull:tariamente, Maurí1io Max de Araújo Cunha,
Tecmco Legislativo, Área de Processo Legislativo Classe "Especial", Padrão III, do Quadro de Pessoal do Sen~do Federal
nos 'termos do artigo 40, inciso III,- alínea c, da Constituiçã~
da R~p~blica Federativa do B:asil, combinado com o artigo
186, mc1so III, alínea c, da Le1 n' 8.112, de 1990, bem assim
com o artig~ 11 ~a Resolução (SF) n' 87, de 1989, com proventos pr~porciOnaJs ao tempo de serviço, observado o disposto
no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 2 de dezembro de 1991. - Senador
Mauro Benevides,Presidente.

ATAS DA COMISSÁO
DE ASSUNTOS ECONÓMICOS
(*) Atas da 3P a 33• Reuniões, realizadas em 12 e 19
de novembro de 1991.

(') Serão publicadas em Suplemento à presente edição.
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ANO XLVI- N•177

BRASÍLIA- DF

CONGRESSO NACIONAL
DECRETO LEGISLATIVO N• 197, DE 1991
Aprova o texto do tratado para a Constituição de um Mercado Comum entre a República
Federativa do Brasil, a República Argentina, a República do Paraguai e a República Oriental
do Uruguai, f"rrmado em Assunção, em 26 de março de 1991.
RETIFICAÇÕES
Na publicação feifano DCN (Seção .II) de 26·9·91, na página n• 6403, no Decreto Legislativo n'
197, de 1991, em seu attigo 1',
.. .
..
Onde se lê:
... de um Mercado Comum a República Federativa do Brasil, ...
Leia-se:
.,. de ~m Mercado Comum _entre a República Federativa do Brasil, ...
A págma n' 6406, 1• coluna, no Anexo I constante do tratado, que acompanha este Decreto Legislativo
On~reM:
'
Anexo I -Programa de Liberação Comercial
·
Leia-se:
Declaração NR 1 dos Chanceleres dos Países do Mercosul
Ainda ~~~~~: ~~ 6407, no Anexo I constante do Tratado,

1

Brasil -Lista de Exceçóes
Leia-se:
Argentina - Lista de Exceções

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA DA 217' SESSAO, EM 3 DE DEZEMBRO
DE 1991
1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Parecer
Referente à seguinte mã:téria:
, Emenda n~ 1~ de Plenário, ao Projeto de Resolução
n' 87, de 1991, que retifica a Resolução n• 33, de 1991.

1.2.2- Requerimento
- N' 861/91, do Senador Raimundo Lira, solicitando
licença, no período de 2 a 30 de dezembro de 1991. Apro·
vado.

1.2.3--Apreclação de matéria

.

Requerimento n9 847/91, lido em sessão anterior.
Aprovado, ap~s parecer da comissão competente.
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EXPEDmNTE
CBNTIIO ORÁPICO DO SBIIAilO PBDI!RAL

PASSOS PORTO
Direlor-Geral do Seudo Federal
AOACIEL DA SILVA MAIA
Diretor Elrecutivo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
DireiOr AdmiailtratiYo
LUIZCARI.OS DE BASfOS

DiretoJ ladaaatrial

DIÁRIO DO CONGRESSO IIACIONAL
lapre110 sob respouabilidade da Mea. do Seudo Federal

ASSINA1URAS

Semeoual ··-···-············-········-·-·--·--------·-··--- Cr$ 3.519,65

PLORIAN AUGUSTO COUilNJ:IO MADRUGA
Direlor Adjuato

1.2 .4 - Requerimentos
-No:> 862/91, de autoria do Senador Carlos Patrocínio,
solicitaildo dispensa de interstício e ptévia disfríbuição de

avulsos para o Projeto de Lei do Senado n 9 21191, que
dispõe sobre o regime tributário, cainbial e administrativo.
das Zonas de Processamento de Exportação, e dá outras
providências, a fim de _que figure na Ordem do Dia da
sessão s.eguinte. Aprovado.
- N' 863/91, de autoria do Senador flydekel Freitas,
solicitando licença para tratamento de saúde, no período
de 22 a 25-11-91. Aprovado.
- N9 864/91, de autoria do Senador Marco Maciel
e outros Senadores, solicitando o tempo destinado _aos oradores do expediente de sessão a ser marcada seja dedicado
a reverenciar a memória do ilustre jurista Dr. Sobral Pinto.
1.2.5--: Comunicações da Presidência
- Recebimento do Ofício n' 7.398191, do Presidente
do Banco Central do Brasil, encamínhando complementação de documentos destinados a instruii' o Ofício n9 S/55,
de 1991, do Governo do Estado de São Paulo, que'solicita
autorização do Senado para emitir -e colocar no mercado
Letras Financeiras do Tesouro daquele Estado.
-Recebimento do Ofício n' 7.399/91, do Presidente
do Banco Central do Brasil, encaminhando complementação de documentos destinados a instruir o Ofício n"'
S/45/91, da Prefeitura do Município de São Paulo - SP,
que solicita autorização do Senado Federal para emitir
e colocar no mercado Letras Financeiras do Tesouro daquele Município.
___
_
--Recebimento do Ofício n9 7.651191, do Presidente
do Banco Central do Brasil, encaminhando um exemplar
da publicação "Boletim Mensal", contendo balancetes consolidados do sistema financeirO e-, em Separã:t3-da:dos esta.:.
tísticos sobre o endividamente externo no Brasil.
-Recebimento do Ofício n' S/59, de 1991, do Governo do Estado de Minas Gerais, solicitando retificação
da Resolução n"' 434/87, que autorizou aquele Estado a
contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 466.400,00 Obrigações do Tesouro Nacional
-OTN.
-Recebimento do Presidente do Grupo Brasileiro
do Parlamento Latino-Americano, documento informativo
do resumo dos assuntos que serão tratados como temas:

T"Jragem 2.200 exemplara.

oficiais na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento-- UNCED 92.
- Deferiinfmto Rd rerereriOuni da Comissão Diretora,
dos Requerimentos n(>'l' 852, 853 e·s-s4, de autoria dos Senadores Jutahy Magalhães e Eduardo Suplicy, respectivamente.
1.2. 6 - D:~urSOS: do Expediente
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES - Homenagem pelO trãnscurso-- dos SÓ -anos -dO MOnsenhor Gaspar
Sadock da Natividade. Falecimento do Dr. Alceu Roberto
Hiltner, ilustre engenheiro baiano.
SENADOR NEY MARANHÃO- Resposta ao pronunciarit-ento do Sr. Jutahy Magalhães na sessão de ontem,
sobre a ação do GovernO no Nordeste, com projetas e
programas a serem executados nO-períOdo de 1991 a 1995,
visando o desenvolvimento económico e conseqüente progresso da região. Di:;~tibuição de verbas e recursos para
os diferentes Estados-nordestinos.
SENADOR CHAGAS RODRIGUES- Refo<ma
tributária.
SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG- Censura à atitude do Sr. Juiz da 2~ Vara do Juizado de Menores
do Rio de Janeiro, no episódio recente- da pichação do
Monumento do Cristo Redentor por -dois menores naquela
cidade, ao decretar a internação dos infratores na Fundação
Estadual de Educação do Menor, no Rio de Janeiro.
1.2.7- Comunicação da Presidência
Convocação de sessão _conjunta a realizar-se hoje, às
19 horas, com Ordem do Dia que designa.
1.2.8- Requerimento
- N9 865/91, de autoria do Senador Valmir Campelo,
solicitando dispensa de interstício e prévia distribuição de
ãvulsos_ para o Projeto de Resolução n 9 87/91, que_retifica
a Resolução n' 33/91, a fim de que figure na Ordem do
Dia da sessão seguinte. Aprovado.
1.2.9- Leitura de Projeto
Projeto de Lei do Senado n' 391/91, de autoria do
Senador Nelson Wedekin, que acrescenta parágrafo único
ao art. 68, da Lei n' 4.215, de 27 de abril de 1963, que
dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos A<) vogados do Brasil
e regula o exercício dfl- profissão de advogado.
·
1.2.10- Comunicações
- Do Senador Mário Covas, que se ausentará do País.
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-Do Senador Raimundo Ura, que se ausentará- do
País.
1.3 -ORDEM DO DIA
Projeto de Decreto Legislativo n• 126, de 1991, (n•
18/91, na Cãmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga concessão à Rádio Universal de Morrinhas Ltda.,
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu~
sividade, serviç6 de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Morrinhas, Estado do Ceará. Aprovado. A
Comissão Diretora pi:ua a redação final.
Projeto de Decreto Legislativo n• 127, de 1991, (n'
10/91 na Cãmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga concessão à Rádio Sociedade de Soledade Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade
de Soledade, Estado da Panuba. Aprovado. À Comissão
Diretora para a redação final.
Projeto de Lei da Câmara n• 94191, que dispõe sobre
as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de
enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta
ou fundacional e dá outras providências. Aprovado o substitutivo, ficando prejudicados o projeto e as emendas a· ele
oferecidas. A Comissão_ Diretora para redigir o vencido
para o turno suplementar.
Substitutivo do Senado ao Projeto de Leí da Câmara
n9 94, de 1991, em turno suplementar. Aprovado com emendas, após parecer da comissão competente, tendo usado
da palavra os_ Srs. Marco Maciel, Humbe_itO Lucena, Maurício Corrêa, Çhagas Rodrigues, Ainir Lando e Cid Sabóia
de Carvalho. A Comissão Diretora pata a redação final.
Redação final do Projeto de Lei da Cãmara n' 94/91,
em regime de urgência. Aprovada. A Câmara dos Deputados.
Projeto de Lei do Senado n• 61/91, que dispõe sobre
a alienação de bens imóveis residenciais de prOpriedade
da União, vinculados ou incorporados às Forças Armadas,
situados no Distrito Federal e dá outras providênciãs. Rejeitados o substitutiVO e o- pr6jeto, ap6S~uSãfem d3._ palaVra
os Srs. Valmir Cãnipelo, Maurfcio· Corrêa, Rorian Tito,
José Richa, Cid Sabóia de Carvalho, Pedro Simon, Chagas
Rodrigues, Mansue;to de Lavor, Humberto Lucena, Josaphat Marinho, Fernando Henrique Cardoso e Marco Maciel. Ao arquivo.
_
--------:--------.- ·Pareceres n 95 450 a 455, de 1991, da Comissão de Assuntos Económicos; sóbre a Mensagem n9 269, de 1991,
de 16 de outubro do corrente ano, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à aprovação do Senado
a escolha dos Senhores Ruy Coutinho do Nascimento, Carlos Eduardo Vieiia de Carvalho, José Matias Pereira, Marcelo Monteiro Soares, Neide Teresinha Mallard e Paulo
Gustavo GonefBraiiCO pafa-compOrerrro Co!fselho ÁdministratiVo de Defesa Econômic3.- CADE. Aprovados.
Projeto de Lei da Câmara n• 61, de 1991, (n• 5.885/90,
na Casá de origem) de iniciativa do Superior Tribunal de
Justiça, que dispõe sobre a estruturação das categorias funcionais-de Agente de Segurança Judiciária, Ateiideri(~ JUdiciário e -Agente- de Telecomunicações e Eletricídade dos
Quadros de Pessoal Permanente do Conselho da Justiça
Federal e da Justiça Federal de primeiro e -segurido graus,
e dá outras'·providências. AproVado. À sanção.
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Projeto· de Decreto Legislativo n• 113, de 1991, (n'
130/89, na Câmara dos Deputados) que aprova o texto
do Ajuste Complementar de Cooperação Científica e Tecnológica, no campo da informática e computadores, entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, celebrado
em Brasília, em 6 de junho de 1989. Aprovado. À Comissão
Diretora para a redação final.
Substitutivo da Câmara ao Projeto -de Lei do Senado
n• 223, de 1991, (n' 4.901190, na Câmara dos Deputados),
de autoria do Senador_ Teotóhio Vilela Filho, que dispõe
sobre a inclusão das creches e estabelecimentos Similares
~!OS sistemas de ensino e dá outras providências. Aprovado.
A Comissão Diretora para a redação final.
Projeto de Resolução n' 22, de 1991, de autoria do
Senador Márcio Lacerda, que acrescenta parágrafo ao art.
62 do Regimento Interno do Senado Federal. Votação adiada para o dia 16-12-91, nos termos do Requerimento n9
870/91.
Projeto- de Resolução n 9 88, de 1991, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Xanxerê (SC), a elevar temporariariiente os limites estabelecido-s pelo item I do art. _3_9,
conforme o disposto no § 19, do art. 69 da Resolução n9
58190, ·do Senado Federal, no valor de cento e seis milhões,
cento e cinqüenta e oito mil, trezentos e quarenta cruzeiros,
a preços ·cte setembro de 1991. Aprovado. A Comissão
Diretora para a redação final.
Requerimento n• 490, de 1991, âe autoria do Senador
R,on~.ldo Aragão, ·solicitando, nos termos regimentais, a
inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto de Resolução n9 •
40, de 1991, de sua autoria, que suspende temporariamente
os limites previstos no art. 39 da Resolução n9 58, de 1991.
Aprovado.
Requerimento n' 680, de 1991, do Senador Fernando
Henrique Cardoso, solicitando tramitação conjunta para
os Projetos de Lei do Senado n'' 291 e 252, de 1991, de
sua autoria e do Senador Marco Maciel, respectivamente,
que dispõem sobre sistema de partidos políticos· e dão outras providências. Aprov-ado.
-Requerimento n 9 697, de 1991, do Senador Nelson
Carneiro, solicita-ndo, nos termos- do ait. -172, incisO I,
do Re_gimento Interno, a inclusão, em Ordem do Dia,
do Projeto çle Lei do Senado n9 220, de 1991, de sua autoria,
que isenta de contribuição para-a seguridade social a entidade beneficente de assistência social que atenda aos requisitos que menciona. Aprovado.
Requerimento n' 698, de 1991, do Senador Nelson
.Carneiro, solicitando, nos termos do art. 172, inciso I,
do Regimento Interno, a inclusão, em Ordem do Dia,
do Projeto de Lei do Senado n' 258, de 1991, de sua autoria,
que fixa o valor dos títulos públicos na composição do
preço para aquisição de bens a serem alienados. Aprovado.
Requerimento ri 9 703, de 1991, de autoria do Senador
Marco Maciel, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado, dos artigos publicados no
Jornal do Brasil, edições dos dias 3 e 4 de outubro de
1991, de autoria, respectivamente, de Dom Marcos Barbosa e Dom José Carlos_ de Lima Vaz, comemorátiVos do
centenário de nascimento do escritor católico Jackson de
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Figueiredo. Votação adiada para o dia 6-12-91, nos termos
do Requerimento n' 871191.
Requerimento n!' 772, de 1991, de autoria do Senador
Esperidião Amin e outros Senhores Senadores, nos termos
regimentais, a criação de uma Comissão Externa, composta

de 5 senadores, com o objetivo de analisar o problema
dos aposentados e pensionistas do INSS. Aprovado.
Requerimento n~' 791, de 1991, de autoria do Senador
Epitácio Cafeteira; solicitando, nos- termos regimentais e
com base no art. 50, da Constitllíçãó Federal, seja convow
cado_o Senhor Mjnistro de_ Estado da lnfrawEstrutura, Dou-

tor Eduardo Cerdeira de Santana, para prestar, pêrante
o Plenário desta Casa, inforni3ções· soQre o fechamen~o
do sítio geológico de Setra Pelada. Aprovado.
Requerimento n"' 805, de 1991, de autoria do Senador
Maurício Corrêa, solicitand_o, nos termos r~gimentais, a
retirada do Projeto de_ Ld do Senado n' 262, de 1991,
de sua autoria. Aprovado.
Projeto de Decreto Legislativo n• 21184 (n' 66/84, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
sobre Transporte Aéreo Regular, firmado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular de Angola, em Luanda, em 16 de dezembro
de 1983. Aprovado. À Comissão Di:retora para a redação
final.
Projeto de Decreto Legislativo n' 25/84 (n' 70/84, na
Câmara dos Deputados, que aprova o texto da Convenção
n' 133, da Organização Internacional il.o Trabalho- O!T,
sobre alojamento a bordo de navioS,-iidotada em Genebra,
a 30 de outubro de 1970, durante a 55• Sessãç da Conferência Internacional do Trabalho. Aprovado. A Comissão
_
Diretora para a redp.ção final. _
Proposta de Emenda ã Constituição n• 16, de 1991,
dá nova redação ao caput do art. 64 da Constituição Federal, instituindo a alternância no início de tramitação de
projetes de origem externa. Aprovado o prosseguimento
de sua tramitação.
_
Projeto de Lei do Senado n' 171, de 1989-Compfementar, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que define, nos termos do inçiso l do _art. 161 da Çonstituição Federal, o valor adicionado para fins de cálculo
da participação dos municípios na Receita do Impósto sobre Operações Relativas ã Circulação de M_ercadoP.as e
sobre Prestação de Serviços de _Transportes Interestadual
e Intermunicipal e de Comunicação. Retirado da pauta.
1.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
- Requerimento n9 864/91, lido no Expediente da pre~
sente sessão. _Aprovado.
- Redação finai do Projeto de Resolução n' 88/91,
constante do item 99 da Ordem do__Dia da presente sessão.
Aprovada, nos termos do Requerimento n"' 872/91. A pro~
mulgação.
1.3.2- Comunicações da Presidência
-Arquivamento em definitiVo- do Projeto de Lei da
Câmara n' 76/90 (n' 2.447189, naquela Casa), que dispõe
sobre o estabelecimento de limites para comissões de agentes de exportação, uma vez que findou o prazo fixado
no parágrafo único do art: 254 do Regimento Interno sem
interposição de recurso.
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- Convocação de sessão extraordinária do Senado a
realizar-se hoje, âs 20 horas e 43 minutos, com Ordem
do Dia que designa.
1.4-ENCERRAMENTO
2- ATA DA 218• SESSÃO, EM 3 DE DEZEMBRO
DE 1991
2.1-ABERTURA
2..2 _.:EXPEDIENTE
2-.2.1- Leitura de projetos
-Projeto de Lei do Senado n9 392/91, de autoria
do s·eitador PCdro Simoil, _qUe dispõe sobre a participação
dos empregados noS lucros das empresas locadoras de mão~
de~obra. -" - ----Projeto de Lei do Senado n' 393/91 - Complementar, de autoria do Senador Moisés Abrão, que altera
a redação do parágrafo 2' do art. 2' e do parágrafo 2'
do art. 4"' da Lei Complementar n"' 24, de 7 de janeiro
de 1975.
~
-:::Projeto de Lei do Senado n' 394/91, de autoria
_do Senador Féniail.do Henrique -Cardoso, que considera
crimes hediondos, nos termOs do art. 59 , XLIII da Constituição Federal.
--Projeto de Lei do SenadQ n"' 395/91, de autoria
do Senador Pedro Simon, que prOíbe a autorga de mandato
·
para os fins que menciória. 2.2.2- Requerimentos
- N9 873/91, de autoria do Senador Henrique Almeida, solicitando que, sobre o Projeto de; Decreto Legislativo
n"'-103/91, seja ouvida 1 também, a Comissão de Infra-EStrutura.
:.._ N> 873-A/91, de urgência para o Projeto de Lei
da Câmara n"' 110/91, que dispõe sobre gratificações e representações na Justiça Eleitoral.
2.3 -.ORD.EM DO DIA
____ Requerimento n9 858, de 1991, de iniciativa àã Co:ffiiss3o dç Assuntos Económicos, que solicita, nos termos do
art. 335~ item 3, do Regimento Interno, o sobrestamento
temporário do estudo relativo do Prójetó de Lei do Senado
n"' 162, de 1991, de autoria do Senador Francisco ;Rollemberg, que cria incentivos à promoção de eventos de natureza cultural e artística, para que aguarde o recebimento
do Projeto de Lei n' 1.448/91, de iniciativa do Presidente
da República, para que, em face de versarem sobre a_m_e_sma matéria, possam ser conjuntamente apreciados. Aprovado.
Projeto de Decreto Legislativo n'6, de 1988~(1\.' 143/86,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Popular da Hungria, em Budapeste, a 20 de junho de 1986. Aprovado. A Comissão Diretora para redação final.
Projeto de Lei do Senado n 9 21, de 1991, de autoria
do Senador Marco Maciel, que altera o Decreto-Lei n9
2.452, de 29 de julho de 1988, que dispõe sobre o regime
tributário, éambial e administrativo das Zonas de Processamento de Expof!açóes, e dá outras providências. Aprovado
com emenda~. A Con'l:_issãq :Qiretora para redação final.
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Projeiõ de- Resolução n~ 87, de 1991, de iniciativa
SENADOR ALBANO FRANCO _:_ Solenidade de
da Comissão Diietoi''a, q'ue retifica a Resolução n~ 33, de celebração do contrato de arrendamento entre a Petrobrás
1991. Aprovado o substitutivo, ficiriâo prejudicado o projeM e a Çiá. Vale do Rio Doce:~ que absorverá a Petrornisa
to. À Comissão Diretora para redigir ó v'encido para o _e dará continuidade ã exploração do potássio sergipano.
turno suplementar.
SENADOR NELSON WEDEKIN - Amostra do
Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional sobre a Mensagem n• 271, de 1991 (n• 567/91, quadro dramático da infância brasileira, revelada na pes~
na -origem), de 18 de outubro do currente .ano, pela qual quisa do IBGE, intitulada CriançaS e Adolescentes- Indi~
o Senhor Presidente da República submete à deliberação cadores Sociais, referente à década de 80.
do Senado a escolha do Senhor Carlos Alberto Pessóa
2.3.3 -Comunicação d-9.-Presidência
Pardellas, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de EmbaixadOr do ~rasil
- Transferência para 20 horas e 52 minutos da sessão
junto ã República Islâmica do Irã. Retirada da pauta.
conjunta, convocada na sessão anterior para hoje, às 19
horas.
23.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
- Redação final do Projeto de Lei do SenasJo n' 21191,
2. 3. 4 - Designação da Ordem do Dia da próxima ses~
constante da Ordem do Dia da presente ~essão_. Aprovada, são
nos termos do Reqtienmento nn 874/91. À -Câmara dos
2.4- ENCERRAMENTO
Deputados.
·
·
3 - ATO DA COMISSÃO DlRETORA
-- Redação do vencido para o turno suplementar do
N> 40, de 1991
Substitutivo do Projeto de Resolução n9 87/91, constante
4- ATOS DO PRESIDENTE
da Ordem do Dia da presente sessão. Aprovada, nos termos
N•' 804 a 809, de 1991
do Requerimento n' 875191. A promulgação.
-Requerimentos n'' 873 e 873-A/91, lidos no Expe- . .. 5 - CONSELHO DE SUPERVISÃO bt) PRÕDASEN
Ata da 122• Reunião
diente da presente sessão. Aprovados.
6 - MESA DlRETORA
2.3~2 ~"DIScUrsoS pronunciados após a Ordem do Dia
7 - LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
SENADOR HYDEKEL FREITAS- Apoio ao pro8-COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMAjeto de Brasilia para sediar a Olimpíada do ano 2.000.
NENTES
.

Ata da 2173 Sessão, em 3 de dezembro de 1991
1a Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura
Presidência dos

Srs~

Mauro Benevides, Carlos De'Carli"e ·
Dirceu Carneiro

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

Abdias do Nascimento - Affonso Camargo - Albano
Franco - Alexandre Costa - Arnir Lando - Anlonio Mariz

- Beni Veras- Carlos l'atrocfnio- César Dias- Chagas Rodrigues- Cid Sabóia de Carvalho- Cou_tinho Jorge -Dirceu
Carneiro - Eduardo Suplicy - Rlcio Alvares - Esperidião
Amin - Epitácio Cafeteira - Francisco Rollemberg - Gari~
baldi Alves - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena- Hydekel Freitas- João C'.almon- João França- João Rocha- Jonas Pinheiro -Josaphat Marinho- José Fogaça - José Paulo Bisai - José Sarney - Levy Dias Lucfdio Portella - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor Marco Maciel - Marluce Pinto - Mauro Henevides - Meira
Filho - Moisés Abrão - Nabor Júnior - Ney Maranhao Odacir Soares- Oziel Carneiro- Pedro Simon- Rachid Saldanha Derzi- Ruy Bacelar- '!'elmo Vie1,ra- Valmir Campe~
lo - Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A lista de
presença acusa o cornpareciinento de 50 Srs. Senadores. Ha~
vendo nUmero regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, ínidamos- ilossos trabalhos.· ·
O_ Sr. 1~ Secretái'io procederá ã leitUra do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECER
PARECER N• 503, DE 1991
Da Comissão Diretora sobre a Emenda n~ 1, de
Plenário, no PRS n~ 87/91.
Relator: Dirceu Carneiro
__ _
Vem a esta Comissão, para exame, a Emenda n 9 i~ de
1991, (substitutivo), de autoria do nobre Senador Esperidião
Arnin, ao Projeto de Resolução n9 87, Qe 1991,_que '"'R?tifica
a Resolução n' 33, de 1991".
Segundo seu autor "A emenda visa, sem ir contra o obje~
tivo da proposição, agrupar as duas den?minações "eletrônica
e telecomunicação", que figuraram eqmvocadamente no Ane~
xo II da Resolução n 9 87, de 1989, da categoria funcional
de Técnico Legislativo, como área única de "Eletrônica e
Telecomunicações" expressão condizente com a atual reali~
dade funcionaL
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O Art. 29 é simples adequaçãQ do objefivo mencionado.
No art. 39 intenta-se incluir, por transfprmação, cargos
existentes na categoria de Auxiliar Legislativo, área de portaria~ na categoria de TécniCo Legislativo, área de especialização
de auxiliar de enfermagem para viabilizar necessidade premente da Casa, que se ressente da aUsência de pessoal especializado da área.
Não havendo óbices constitucionais e ju:i-fdiços, e concordando no méritO, Sorrias fãVOráveis à Emenda n 9 1191.
Sala das ComH;sões,-3 de dezembro de 1991. -Mauro
Benevides, Presidente - Dirceu CarReiro, ReJator- Rachid
Saldanha Derzi - Beni Veras.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- O Expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento· que será lido pelo Sr. 19
Secretário. -É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N• 861, DE 1991
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno
do Senado Federal, solicitO a essa Presidência concessão de
Licença, tendo em vista a necessidade de acompanhar minha
esposa no período de 2 a 30 de dezembro de 1991, aos Estados
Unidos da América do Norte, onde deverá submeter-se a
tratamento de saúde.
Aproveitando a oportunidade, reitero a V. Ex• protestos
de alta estima e consideração. Sala das Sessões, 29 de novembro de 1991. .:___ Senador
Raimundo Lira, Presidente da Coniiss-ão de Assuntos Econômicos do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carn6iro) - Aprovado
o requerimento, fica concedida a licença solicitada, nos termos
do art. 43, inciso II, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Passa-se à
apreciação do Requerimento n• 847191, do Senador Mário
Covas, solicitando autorização para aceitar-miSsão, nos termos
do art. 55, III, da Constituição, e 40-do Regimento Interno.
O requerimento não foi votado na sessão anterior em virtude
do término do tempo regimental da sessão.
A matéria depende de parecer da ComisSão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional.
Solicito ao ·nobre Senador Epitácio Cafeteira que profiia
o parecer da referida Comissão.
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PDC--MA. Para pro·
ferir parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr•s
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e Srs. Senadores, o nosso parecer é favorável, porquanto o
nobre Senador Mário Covas foi desígnado para representar
o Congresso Nacional através do Decreto de 25 de setembro
de 1991, do Excelentíssimo Senhor Presidente da república,
datado de 25 de setembro e publicado no Diário Oficial de
26 de setembro de 1991.
Temos a certeza de que é importante a presença do Parlamento brasileiro no acompanhamento das sessões da UNU,
e o nobre Senador Mário Covas tem todos os requisitos para
bem representar esta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O parecer
é favorável.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram· permanecer
sentados. (Pausa.)
Ap'rovado.
Fica concedida a licença soliçitada.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -SObre a mesa,
requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N• 862, DE 1989
Nos termos do art. 281 do Regimerito Interno, requeiro
dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para
o Projeto de Lei do Senado n" 21, de 1991, de autoria do
Senador Marco Maciel, que dispõe sobre o regime tributário,
cambial e administrativo das Zonas de Processamento de Exportações, e dá outras providências, a fim de que figure na
Ordem do Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1991. - Senador
Carlos Palroc!nlo.

o SR. PRESIDENTE (Dírceu Carneiro) - Aprovado
o requerimento, o projeto a que se -refere figurará na Ordem
do Dia da próxima sesSão.
Sobre a__mesa 1 r_equeiimento que será tido pelo Sr. 1~'
Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 863, DE 1991
Nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno,
requeiro licença para tratamento de saúde, no período de
22 a 25-11-91, conforme atestado médico anexo.
Sala das Sessões, 29 de novembro de 1991. - senador
Hidekel Freitas.
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O requeri·
mente está devidamente instrUído com o atestado médico,
previsto no art. 43, inciso], do Regimento Interno.
Em votação o requerímento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.

Aprovado o requerimento, fica concedida a licença solicitada.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~
Secretário.
_É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 864, DE 1991
Nos termos do art. 160 do Regíi:nento--Interno, reque ..
remos que o tempo destinado aos oradores do expediente
de sessão a ser marcada seja dedicado a reverenciar a memória
do ilustre jurista Doutor Sobral Pinto.
Sala Cas Sessões, 3 de dezembro de 1991. ~Marco Maciel
- Nelson Carneiro - Valmir Carilpelo- Chagas Rodrigues
- Ney Maranhão- Francisco Rollemberg- Oziel Carneiro ..

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - De acordo
com o art. 255, item I, b, do Regimento Interno, esse requerimento será objeto de deliberação após a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A Presidência
recebeu, do Presidente do Banco Cenfral do Brtasil, o Ofício
n!' 7.398/91, encaminhando complementação de documentos
destinados a instruir o OfíCiO n~ $[5_5_, de 1991, do Governo
do Estado _de São Paulo, que solicita autorização d() Sena:do
Federal para emitir e colocar no mercado Letras FínanceiraS
do Tesouro desse Estado.
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Económicos, para ser anexada ao Oficio n9 _SI55, de 1991.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A Presidência
recebeu, do Presidente do Banco Centrãl do Brasil, o Ofício
n"' 7.399/91, encaminhando complementação de documentos
destinados a instruir o Ofício no S/45, de 1991, da Prefeitura
do Municfpio de São Paulo (SP), que solicita autorização do
Senado Federal para emitir e colocar no mercado Letras Financeiras do TesOUrO desse Município.
A matéria será despachada à Comissão de_ Assuntos Económicos, para ser anexada ao Ofício n~ S/45~ de 1991.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A Presidência
recebeu, do Presidente do Banco Central do Brasil, o Ofício
nt? 7.651/91, de 28" de --novembro último, encaminhando um
exemplar da publicação Boletim Mensal, contendo balancetes
consolidados do sistema financeiro e, em separata, dados estatfstícos ·sobre o endividamento externo do Brasil.
O expedfenie-lido será encaminhadO, para conhecimento,
à ComiSsão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A Presidência
recebeu, do Governo do Estado de Minas Gerais, o Ofício
n' S/59, de 1991, solicitando retificação da Resolução n' 434,
de 1987, que autorizou esse Estado a contratar operação de
crédito no valor Correspondente, em cruzados, a 466.400,00
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN.
A matéria será despachada ã Comissão de Assuntos EconômicoS.
--O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)~ A Presidência
recebeu, do Presidente do Grupo Brasileiro -do Parlamento
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Latino-Americano, documento- informativo do resUmo dos
assuntos que serão tratados como temas oficiais .na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - UNCED - 92.
o expediente_ será ·enCaminhado, para conhecimento, à
Comissão Temporária destinada a acompanhar as atividades
da Eco-92, a se realizar na ctdade do Rio de Janeiro, no
próximo ano.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A Presidência
deferiu. ad referendum da ComísSão Diretoria, os se_guintes
Requerimentos de Informações:
- N• 852, de 1991, do Senador Jutahy Magalhães, ao
Secretário-Geral da Presidência da República;
-N' 853, de 1991, do Senador Eduardo Suplicy, ao Ministro da Saúde;
·.::.. N' 854; de 1991, do Senador Eduardo Suplicy, ao Mi·
nistro da Economia, Faz_e_n_~a -~ Planejamento.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Há oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSbB- BA. Pronuncia
o ..seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr~ _e SJ:s. Senadores,
ocupo a tribuna, nesta tarde, para deixar nos Anais do Senado
o registro de minha homenagem a J.!ma extraordinária fi_gura
da vida baiana.
Trata-se do Monsenhor Gaspar Sadock, que viu a passagem dos seus _50 anos de vida sacerdotal, ocorrida no dia
30 de nOvembro último, ser justamente lembrada e comemo- rada por todos os baianos que nele reconhecef?l um exemplo
excepcional de vocação religiosa e de vida dedicada ao amor
ao próximo, ã assistência social, ao apostolado em favor dos
pobres e à cultura.
Natural de Santo Amaro. no Estado da Bahia, Monsenhor Gaspar Sadock da Natividade teve sua vocação despertada desde a infância, vindo a ser ordenado _sacerdote em
1941, após ter sido seminarista, no antigo Seminário de Santa
Teresa, e de ter concluído os cursos de Filosofia, Teologia
e Direito Canónico.
A trajetóti~ do exercício do seu sacerdócio está, fundamentalmente, ligada à ação _Sc)Cial. ·A dem_9nstração mais viva
e atual desse ministério de solidariedade humana encontra~se
na Paróquia de Nossa Senhora da Vitória, onde Monsehor
Sadock vem realizando há quase 10 anos uma obra assistencial
modelar. Lá funciona, por exemplo, o Centro Social de Saúde
Esmeralda da Natividade- nome de sua mãe-, que é administrado por grupos de voluntários, nos campos da assistência
médica e odontológica. O atendimento é assegurado a qualquer pessoa sem recutsos. Há informação sobre um número
médio de 50 atendimentos diários. O Centro conta com 32
dentistas, 6 ginecologistas e 4 pediatras, que pr~stam serviços
gratuitamente. Além desse Centro, funCii::ma~_ a creche_As~o
ciaçâo de Mães Cristãs Heitor de Castro e a Escola Paroqu1al
para cr!ancas do 19 grau escola:.
- Professor de História da Filosofia, História Eclesiástica,
Patologia e Apologética Científica, Monsenhor Gaspar Sadock lecionou, durante seus 25 anos de magistério, no Seminário Maior da_Bahia, na :Faculdade_ de Filosofia, no Colégio
da Polícia Militar e na Escola Técnica Federal da Bahia.
Devo destacar, ainda, Sr. Presidente, Sr.s e Srs. Senadores, que MonsenhOr Sadock é considerado--um dos maiores
expoentes da eloqüência sacra·qu-e a Bahia conheceu. Dotado
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de urna sólida formação cultural c de ín3.balávcl çonvicção
na fé que professa, é um orador empolgante e persuasivo,
contando-se __ em mais de três _mil os sermões já proferidos
por ele, nas localidades que percorreu, desde o seu primeiro
sermão, em 1939, quando ainda era seminarista.
O reconhecimento dessa veia retórica foi deferido a ele,
quando o escolheram para fazer, aqui no Brasil, o sermão
de coroação do Papa_ João XXIJJ, c a oração fúnebre por
morte do mesmo Sumo Pontífice.- - ·
Não sem motivos Monsenhor Sadock considera o Papa
João XXIII como ·o Papa .ae sua vida. Os laços espirituais

que o ligal!!__a Sua Santidade se funda !TI n_a sintonia dos compromissos com o social, presentes nessas duas vocaçõ.es pastorais.
Por isso mesmo, quando em rc_ccnte entrevista concedida
à imprensa, indagado sobre as dificuldades que o povo brasi~
leiro vem enfrentando na crise 3tual, o Monsenhor respondeu:
"nas outras crises alguém respirava. Ago~ta, quase ninguém
está respirando. Está todo mundo mais ou menos sufocado ...
Não adianta a gente estar com a sétima ou oitava eco_ri_omia
do mundo se os brasileiros estão passando fome".
Ê este o perfil de um homem exemplar, a quem inúmeras
autoridades brasileiras vêm enaltecendo cm depoimentos de
profundo respeito e admiração, e a quem a cidade de Santo
Amaro, berço dessa glória, reverenciou, corno filho querido,
durante oito dias de festas, com missas, banquetes e homena~
gens populares.
Nesta oportunidade, Sr. Presidente, Sr~ c Srs. Senadores,
associo-me a todos que, com alegria, admiração e orgulho
de lhe ser conterrâneo, parabenizam o Monsenhor Gaspar
Sãdock no seu jubileu.
Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senadores, infcliZ.ffientC, também tenho o dever de fazer constar dos Anais uma referência.
Quero fazer, deste Plenário, o registro de falecimento
do Dr. Alceu Roberto Hiltner, ocorrido no dia 24 de novembro passado_. É com grande consternação que o faço.
O Dr. Alceu era engenheiro c professor, tendo sido Diretor da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia.
Figura conhecida na sociedade baiana, era um mestre
respeitadfssimo por suas qualificações intclf._ctuais e por sua
reconhecida capacidade profisSional.
Admirado por seus alunos, reunia as qualidades de quem
é vocacionado para o magistério -à virtude, hoje tão escassa
entre os educadores, de ser rigoroso, consigo mesmo, no saber
a que se dedicava e de ser bastante exigente aos seus discíptilcis
no exercício da cátedra.
Isso lhe ressaltava a personalidade austera, a conduta
sempre racionalmente compreensiva, o compromisso com a
verdade, com a integridade c com a lealdade~
Homem de atitudes sóbrias e de extrema educação, foi
chefe de faim1ia exemplar, deixando pungente e eterna.sauda~
de para sua digna esposa, a també_m engenheira Angélica
Sinay Neves Hiltner, seus quatro filhos, três dos quais enge~
nheiros, e seus onze netos.
Assim, Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores, pela inestimável perda, venho associar-me aos que prantefam-:a rn:orte
do inesquecível Dr. Alc_eu Roberto Hiltner, prestando em
sua memória a modesta homenagem de_ minha admiração,
de meu profundo respeito e de minha tristeza, cl<: que __ora
faço registro nos Anais deste Senado da RepUblica.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) :___ Concedo a
palavra ao nobre Senador Ney Maranhão.
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O SR. NEY MARANHÃO (PRN _:__ l'E. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Sr~ e Srs. Senadores. numa pesquisa feita pela Price Waterhouse junto a empresários-pernainbucanos, encontfamós suas
reais preocupações quanto ao destino da economia nacional
e o desejo que têm de discutir o assunto e de buscar alternativas
víS-ando uma solução no que diz respeito principalment~ à
economia de Pernambuco.
Apesar das dificuldades conjunturais do momento, os
empresários pernambucanos não perdem de vista o_desenvol~
vimento empresarial do Estado. Afirmam a necessidad_e _de
investif. E 90% deles acham que o investimento é essencial,
quer através de financiamento a longo prazo, quer pela criação
de novos incentivos fiscais. Para que, através de investimentos,
o desenvolvimento aconteça. é preciso testar a viabilização
de novos pólos industriais, além de o Estado ter de direcionar
suas demandas para as -erripresas locais.
O desenvolvimento continuado, todavia, requer tanto a
existência qUanto a eficiência- de urna infra~estrutura promo~
vida pelo Estado. Segundo a pesquisa, os empresários acham
que a infra~estrutura estadual é boa tanto no fornecimento
de energia, quanto na estrutura portuária. Quanto ao resto,
a infra~estrutura estadual é um desafio se se considerar a
situação das estradas, dos caminhos de _ferro, das telecomunicações e dos serviços de água e saneamento. Tais serviços
deixam muito a desejar.
Para que o Estado de Pernambuco se desenvolva, é preciso investir. Para um Jundamental desenvolvimento do E"st_a~
do, segundo os empresários pernambucanos, há investimentos
que são ideais.
Para eles, investimeiltos ideais são:
1. na produção de bens de consumo não duráveis;
2. na prestação de serviço;
3. na fabricaçãi:,-de produtos intermediários.
Sr. Presidente, os empresários de Pernambuco vão de
encontro a uma tese pela qual me tenho debatido sempre.
Acham eles que os investimentos que têm melhores oportu~
nidades de expansão são os que estão direcion·ados para as
micras e médias empresas.
Apesar de no momento estarmos em busca de uma enco~
ncim.ia liberal, os empresár-ios pernamhucanos acham que o
Estado tem de criar incentiVõs -que devem ser canalizados
príoritariarriente para ó Turismo, -para o lazer e para os tr3ns~
portes. Já no se to r industrial, os incentivos devem estar voltados preferencialmente para o setor têxtil; vestuário e calçados;
para o setor químico e petroquírnico e para O setor de alimen~
tos. Mas acham também, em sua totalidade (100% ), que o
Estado de Pernambuco tem que investir urgentemente, tanto
no Porto de Suapc~ como em projetes agrícolas irrigados.
Tais são, Sr. Presidente. os pensamentos e anseios dos
empresários de Pernambu_co - que ênfase da Price Waterhouse. cm "sondagem das expectativasempresariais/Pernambuco - 1991", nos apresentou.
Ante as propostas do empresariado pernambucano ao
Governo do Estado, o Governo Federal não está de braços
cruzados, pois, desenvolver Pernambuco e o Nordeste é a
prioridade a qual o Governo se impôs.
A Secretaria de Desenvolvimento Regional apresentou
um programa que chamou de ação governamental para o Nor
deste a ser executado no período que vai de 1991 a 2.000
Esta ação abrangerá direta ou indiretamente programas, pro~
jetos nos setores produtivos e sociaís e de infra-estrutura.
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A ação governamental do Governo no Nordeste atuará taro~
bém na área tecnológica e instítucional, uma e outra voltadas
para a produção, para a geração de empregos e para a melhoria
de vida. Ação governamental que vai até o ano 2000, mas
com projetas e programas a serem executados em 1991/1995.

Dezembro de 1991

Para Alago'as foram vinte bilhões, setecentos e quarenta
e cinco milhões, cento e sete mil cruzeiros da Secretaria de
Desenvolvimento Regional.
ba Sudene saíram três bilhões. trezentos e seis milhÕes,
setecentos e sessenta e quatro mil cruzeiros.
O fungetur teve cinqüenta e seis milhões e três mil cruzeiros.
Carreou-se, assim, para Alagoas um total de vinte e qua~
tro bilhões, cento e sete milhões~ oitocentos e setenta e quatro
mil cruzeiros. Dando uma porcentagem de 6,85% dos recursos
orçamentários. As verbas da Secretaria Regional de Desenvolvimento para Alagoas foram destinadas para despoluição do
canal de salgadinho, em Maceió, e para a restauração e constniÇão de estradas. As verbas da Sudene foram para o apoio
ao pequeno produtor rural e para o crédito rural de investimentos. E as verbas do Fungetur foram destin-adas ao projeto
costa dourada.
A Bahia teve um total de dezenove bilhões, novecentos
e noventa e sete milhões, novecentos e oitenta e oito mil
cruzeiros, numa porcentagem de 5,68%.

Segundo meu modesto modo de ver, Sr. Presidente, o
mais importarife-da ação governamental no Nordeste é a busca
de "reorganização espacial da região", corrigindo, assim, desequilíbrios preexistentes. Uma signifiCativa transformação do
espaço regional só irá acontecer a ·longo prazo. Mas para
que isso- aconteça já se tem de contar· com elemeritos orientadores de ação. Nesta projetada reorganização espacial da re~
giãn; é meta "artiCular a eConomia das áreas de fronteira
com outras do Nordeste e do Nordeste com as demais regiões
do País, integrando produtivamente complexos agroindustriais
com complexos industriais e principais centros de consumo
e exportação. Reconhece~se que há diversos espaços produ~
tivos e cada um deles terá desenvolvimento pleno, estabele~
cendo e reforçando suas inter-relações na troca "intra e interregional de insumos e bens industriais e agrícOlas e de serviços ...
Da Secretaria de Desenvolvimento Regíorial a Bahia re~
Interiorizar o desenvolvimento é muito importante para cebeu três bilhões, cento e dezoito milhões, novecentos e
que se efetive esse programa do Governo para o Nordeste. quarenta e seis mil cruzeiros. Da Sudene recebeu dezesseis
Interiorizando o desenvolvimento, novas oportunidades pro- bilhões, oitocentos e cinqüeil.ta e um milhões, quarenta mil
dutivas serão oferecidas t'para o atual excedente demográfico cruzeiros. Do Fungetur recebeu- vinte e oito mífhõeS- e- dÕis
nas áreas de menor potencial". O acesso~ pois, aos bens e mil cruzeiros.
serviço de consumo e de produção será descentralizado". OpO Ceará teve uma porcentagem de 3,49%. Recebeu da
ções tecnológicas adquadas às características e estágio de de- Secretaria Regional setecentos e setenta e cinco milhões, seissenvolvimento destas zonas" serão desenvolvidas.
centos e noventa e um mil cruzeiros. Da Sudene onze bilhões,
Qual o objetivo, Sr. Presidente, dessa interiorização do quatrocentos e oito milhões quinhentos e dezesseis mil cruzeidesenvolvimento no Nordeste? "É o da diStribuição mais equi~ ros. Da Embratur recebeu cinqüenta e seis milhões e quatro
librada da população no território nor<_lestino superando, as- mil cruzeiros. Do Fungetur cinqüenta e seis milhões e três
mil cruzeiros.
sim~ o atual modelo de concentração urbana e industrial"
O Maranhão recebeu 2,80% dos recursos destinadOS ao
assim, haverá "um duplo movimento: de um lado, o deslocamento de excedentes demográficos das áreas saturadas que, Nordeste, sendo dois bilhões, novecentos e treze milhões,
aliado à introdução de tecnologia relativamente mais avançada trezentos e um mil cruzeiros da Secretaria Regional. Da Sudepermitirá elevar a produtividade destas áreas produtoras; e, ne, recebeu seis bilhões, novecentos e cinqüenta milhões~ quade outro, a progressiva incorporação produtiva da força de trocentos e setenta mil cruzeiros.
trabalho, anteriormente excedente, nas áreas de expansão
A Paraíba teve uma porcentagem de 1,35%, recebendo
agrícola não saturadas".
da Sudene quatro bilhões, setecentos e cinqüenta e três miA reorganização espacial do Nordeste pressupõe a sub~re lhões, duzentos e cinqüenta e quatro mil cruzeiros.
gionalização do espaço nordestino. A sob-regionalização posPernambuco recebeu 2,15%. Da Secretaria de Desenvolsibilita Ha identificação, delimitação e caracterização de áreas vimento seiscentos e trinta e seis milhões, oitocentos e quade intervenção e do suporte infra-estrutura!". Estas de inter~ torze mil cruzeiros. Da Sudene, seis bilhões, oitocentos e
venção incluem dois grandes componentes: as áreas progra- quarenta e um milhões quinhentos e oitenta e quatro mil
mas, unidades sub-regionai::; onde o Estado vai atuar para cruzeiros. Do Fungetur recebeu oitenta e quatro milhões e
o desenvolvimento e os complexos de indústrias básicas de cinco mil cruzeiros, num total de sete bilhões, quinhentos
signifiCado regional ou nacional.
e sessenta e dois milhões, quatrocentos e três mil cruzeiros.
Assim, Sr. Presidente, com estas rápidas pinceladas, vaO dinheiro enviado para Pernambuco está sendo empre~
mos assistir ou já estamoS ã.s:{istindo a revolução desenvolvi·
mentista que vai acontecer no Nordeste ,"graças à ação·gover~ gado, da seguinte forma:
·o da Secretaria Regio:rial em saneamento ambiental, em
namental deste governo ·para ãqtiela região no período de
diques de proteção e etn sua recuperação e ein controle de
1991/95.
Para este ano de 1991, o Goveriio Federal distribuiu para enchentes e recuperação de vales e cidades. O da Sudene
o Nordeste recursos orçamentários em mdritãnte a que não está voltado para o apoio ao pequeno produtor rural e ao
estamos acostumados. A Secretaria de Desenvolvimento Re~ crédito rural de investimentos. E o do Fungetur se voltou
gional alocou-recursos-de cinqüenta e cinco bilhões~ seiscentos para implantação de infra-estrutura turfstica no Município de
e trinta e quatro milhões, setecentos e -quinze mil cruzeiros. Petrolina e Ipojuca.
O Piauí recebeu 2,14% dos recursos. Trezentos e cinqüenE a Sudene distribuiu noventa e nove bilhões, oitocentos ç
oitenta e seis- Milhões, cento e vinte e nove mil cruzeiros. ta e sete milhões e_ quatorze mil cruzeiros da Secretaria Re~io
Estas verbas para o Nordeste foram, assim, distribuídas e nal e sete bilhões, cento e cinqüenta e cinco milhões e seiscen·
- tos e quatro mil cruzeiros;
alocadas:
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O Rio Grande do Norte participou em 1,18%. Da Sudene

recebeu seis bilhões, duzentos e setenta e sete milhões e trinta
e cinco mil cruzeiros.
Sergipe teve a quota de 1,27%, sendo quinze milhões
da Secretaria Regional e quatro bilhões, quatrocentos e quarenta e um milhões, quinhentos e trinta e um mil cruzeiros.
Contando com o âmbito regional para o qual a Secretaria
Regional de Desenvolvimento alocou vinte e sete bilhões,
setenta e dois milhões, oitocentos e quarenta e dois mil cruzeiros e a Sudene trinta e um bilhões, novecentos milhões, trezentos e trinta e um mil cruzeiros, num montante de 16,76%
das dotações. O Governo Federal fez distribuição espacial
dos recursos orçamentários para a região do Nordeste, tanto
em termos da Secretaria de Desenvolvimento Regional, da
Sudene, da Embratur e do Fungetur num montante de cento
e cinqüenta e cinco bilhões, oitocentos milhões, oitocentos
e sessenta e um mil cruzeiros, equivalendo a 44,27% dos
recursos destinados às Regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Pafs_
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex+ um aparte,
Senador?
O SR. NEY MARANHÃO -Com milito prazer, nobre
Senador Jutahy Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães -- Estou- sendo aq-ui soprado
pelo espírito santo de orelha, que me está pedindo para perguntar se esses recursos que V. Ex~ declarou que foram para
a Bahia são aqueles que o Governador Antônio Carlos Magalhães disse que não tinham chegado lá.

O SR. NEY MARANHÃO- Senador, estava aguardando
terminar este pronunciamento, porque tinha certeza de que
V. Ex' iria me aparte ar e eu, com muito gostO, iria responder.
É uma resposta direta ao Governador Antônio Carlos Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães- Quer dizer que esses recursos
são da Sudene e da Secretaria do Desenvolvimento Regional?
O SR. NEY MARANHÃO- Vou repetir, Senador. O
Estado da Bahia, depois do Estado de Alagoas, foi o que
recebeu mais verbas, percentualmente.
O Sr. Jutahy Magalhães- Depois de Alagoas?
O SR. NEY MARANHÃO -Sim, depois de Alagoas.
O Sr. Jutahy Magalhães - Coincidência, mera coincidência!
O SR. NEY MARANHÃO -O Estado de Alagoas teve
um percentual de 6,85% e o Estado da Bahia, 5,68%.
O Sr. Jutahy Magalhães -.Só estou perguntando a V.
Ex' -desculpe-me ter perguntado o que eu deveria ter ouvido
-se isso está relacionado aos recursos da Secretaria de Desenvo'lvimento Regional e da Sudene, exclusivamente, oú tem
algum recurso do MinistériO da Ação Social?
O SR. NEY MARANHÃO- Não. Aqui os recursos são
da Secretaria de Desenvolvimento Regional. A Bahia recebe:u
um total de 19 bilhões, 997 milhões e 980 mil cruzeiros, num
percentual de 5,68% da seguinte maneira: da Secretaria de
'DesenvolvimentO Regional, a Bahia recebeu 3 bilhões, 118
milhões e 946 nlil cruzeiros; da Sudene, recebeu 16 bilhões,
851 milhões e 40 mil cruzeiros.
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O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me interromper V.

Ex'?
O SR. NEY MARANHÃO- Pois não.
O Sr. Jutahy Magalhães - Porque aí é preciso haver
uma explicação, pelo menos para 111Ím. Esses recursos da
Sudene foram transferidos para o Estado da Bahia ou para
empresas baianas? Foram recursos de empresas privadas ou
recursos para o Governador do Estado redistribuir? OLi se
são recursos para a seca, ao atendimento de carros-pipas e
cestas básicas? Qual a destinação desses recursos, como V.
Ex~ estava apontando lá?
O SR. NEY MARANHÃO - Senador, esses recursos
foram destinados aos pequenos produtores rurais, para crédito
de investimento; foram destinados para infra-estrutura; e, ainda, por exemplo, como o caso de Alagoas, foram destinados
para a despoluição do Canal de Salgadinho, para a restauração
e construção de estradas etc.
Quer dizer, essa verba, corno estou explicando -e gostaria q üe -V. Ex~ depois-checasse esses nümeros-, foi distribüfda
a vários setores. Estamos chegando à conclusão, Senador Jutahy Magalhães, de que o Governador da Bahia não pode reclamar, porque o Estado do Presidente teve apenas o percentual
de 6,85% e o Estado do Governador Antônio Carlos Magalhães teve _o percentual dessas verbas distribuídas de 5,68%.
O Sr. Jutahy Magalhães- Fico, então, satisfeito, Senador, porque o Governador Antônio Carlos Magalhães declarou ontem que o Governo Federal estava mentindo, porque
não tinha remetido recursos para a Bahia, mas V. Ex~ está
explicando aí. Então, alguém está mentíndo. Pergunto a V.
Ex', quem?
O Sr. Chagas Rodrigues- O orador é que não é!
O SR. NEY MARANHÃO- V. Ex• quer colocar-me
em uma posição úm pou·co- difícil como Líder em exercício
do Governo neste momento, mas os números estão aqui. ACre-dito Que o Governador da Bahia pode ter-se enganado nos
números ou, então, S. Ex~ esperava receber verbas muito
maiores.
Mas V. Ex~ sabe, eu, se fosse o Presidente da República
- "primeiro os meus, depois os teus" - daria mais verba
para o Estado de Pernambuco e depois para o resto.
Mas vê-se que o GOvernador da Bahia tem muita- força
com o Presidente Fernando Collor pela maneira como o Presidente trata aquele Estado. Ou seja, de acordo com o percentual, depois de Alagoas, a Bahia foi o Estado mais aquinhoado
com os parcos recursos que o Goverrió Federal distribuiu
através desses órgãos.
_ _
__ _
Continuando, Sr. Presidente, ainda há aplicados na Região Nordestina, os recursos provenientes do Finor, No Go~
vemo Collor, em preços históricos, de março de 1990 a outubro de 1991, foram liberados pelo Finor oitenta e seis bilhões,
novecentos _e setenta e dois milhões, trezentos e oitenta e
seis mil e cinqüenta e três cruzeiros. Assim: -cinqüenta e q"uatro
bilhões, seiscentos e quarenta e cinco milhões, oitocentos e
noventa e três mil e trezentos cruzeiros, em 1990; e trinta
e dois hilhões, trezentos e vinte e seis milhões, quatrocentos
e noventa e dois mil e setecentos e cinqüenta e três cruzeiros,
até outubro_deste ano. Durante o governo passado, em preços
_históricOs, as liberações- dO Finor alcanç3.ram o montante de
novecentos e sessenta e seis milhões, seiscentos e oitenta e
nove mil, quinhentos· e trinta e oito cruzeiros:
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Senador Jutahy Magalhães, essa verba - eu agora res~
pondo a V. Ex~ foi justamente distribuída para empresas que
têm programas na Sudene, no Finar e no Finam. A verba
anterior foi justamente distribuída com Secretarias de Estado
para trabalho em infra-estrutura.
Os fatos e-stãó, a-í,- Sr. Presidente, demonstrando a resolução indefesa do Governo Collor de levar o Nordeste para
o desenvolvimento e â -iil.fegração nacional. O Nordeste não
pode continuar um qu"isto no mapa do Brasil. O Governo
assumiu um compromisso com o Nordeste, o compromisso
de libertá-lo econômica e socialmente. O-homem gabirú é
um insulto à consciência política nacíorial e um. insulto maior
às nossas cunvicç6es democráticas e crisrns. o- Nordeste está
aí, cheio de possibilidades e de esperanças. Para que elas
se realizem, basta uma vontade política decidida. Esta vontade
política decidida está demonstrada no comportamento e na
ação do Governo Collor por tudo que está realizando no
Nordeste, através da Sudene e da Secretaria_Regional de De~
senvolvimento. Sem esquecer as iniciativas tanto da Embratur
como do Fungetur em tudo aquilo que diz respeito ao desen~
volvimento do turismo, hoje, uma das- grandeS fontes de div_i~
sas e de progresso do País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)

DOCUMENTO A QUESEREFEREOS71. NEY
MARANHÃO EM SEU DISCURSO:
ANTONIO CARLOS NA SUDENE
RECLAMA DO GOVERNO COLLOR
A Tarde, 30-11-91
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o governo federal de refém para que possa olhar para a Sudene
e para o Nordeste. Considerou a tática do presidente Collor
uma política de pressão desastrada e errada.
O governador da Paraíba, Ronaldo Cunha Lima, trouxe
um recado da direção nacional do PMDB. Garantiu que o
partido só votará a reforma tributária _e os ajustes fiscais pro~
postos pelo Planalto se houver um tratamento igualitário do
governo em relação aos estados mais pobres. Cunha Lima
denunciou discriminação com a Paraíba_e afirmou que os go~
vemos estad1:1ais não podem ficar à mercê da simpatia de
miriistros.
Órgão de Ficção
Para o governador da Bahia a Sudene é hoje um órgão
de ficção. Disse que participa de todas as reuniões do Conselho
Deliberativo para não ser responsahilizado por um eventual
fechamento da autarquia. Cansado de ver a Sudene morrer
à míngua, pro pós um encontro com os governadores da região
para definir seu destino. Ele defende a tese de que ou a
Sudene funciona ou então é melhor que seja extinta de vez.
Os outros gov_ernàdores concord?m COJ!l o_ encontro! mas de~
fendem a manutenção da S1,1dene de qualquer jeifo. "É o
nosso fórum", opinou JoSé Agripino Maia (PFL), rio Rio
Grande do Norte. O governador cearense, Cito Gomes
(PSDB), estava no Recife participando de um seminário, mas
não foi à Sudene. Disse que nada _de importante acontece
lá.

Desde o início do governo Colloro Co_nselho Doeltberativo
da Sudene se reuniu 11 vezes, quando o normal seria que
isso tivesse acontecido. 21 ve_zes, já que os encontros deveriam
ser mensais. O superintendente da autarquia, Elionaldo Maga~
lhães, garantiu que a freqüência será normalizada no próximo
ano e disse aos governadores que todas as reclamações e reivindicações feitas na Sudene são levadas ao presidente da R~pú~
blica. "Não pretendo assumir uma responsabilidade que não
é minha," disse, diante das críticas.

Recift: (AE e· AG) - Os Governadores do Nordeste
voltaram a bater forte no governo federal ontem, dUrante
reunião do Conselho Deliberativo da Sudene. Cobraram pro~
messas feitas pelo presidente da República, até hoje não c um~
pridas, e exigiram respeifo-. O governador da Bãhià., Antonio
Carlos Magalhães (Pf~). fez um dos discursos mais inflama~
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
dos. Disse que "o Brasil não pode cóntiiiuar neste clima'; palavra ao nobre Senador Chagas Rodrigues.
e pediu que os integrantes do governo "parem de mentir",
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB- PI. Pronuncia
ja que "não ajudam". ACM referia~se ao anúncio de repasSe
de verbas federais para o Nordeste e de providências contra o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr~ e. Srs. Senadores,
a seca, feitos pela televisão. Segundo ele, nenhum dos gover- eu deveria falar no dia de amanhã, mas são tantos os assuntos
nadores recebeu o que foi anunciado_._
que quero aproveitar a oportunidade para focalizar o probleAntonio Carlos Magalhães denunciou que o Ministério ma da reforma tributária, ou do reajuste fiscal.
O assunto está sendo objeto de atenção na Câmara dos
da Ação Social manda carro-pipa quando a seca já acabou
e promete cestas básicas que não chegam, não matam a fome Deputados.
O Senhor Presidente da Reptiblica faz ver que o País
do povo e só beneficiam os que as compram. Ele e os governadores da Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe·, Pernambuco precisa de uma nova lei fiscal_. seja uma lei de reforma, sej3
e Piauí- presentes ao encontro - re-Clãriiã-rã.m da faiúi de uma lei de reajuste. _ _
Sr. Presidente, nós estamos aguardando a chegada a esta
apoio à região e à Sudene. Lembi'aranl que -ãs reuniões do
Conselho Deliberativo não têm maiS calendário nem contam Casa desse importante projeto de iniciativa do Poder Execu~
com a presença de ministros, como ocárria antes da gestão tivo, sobre _o qual gostaria de focalizar alguns aspectos que
do_ presidente Fernando Collor.lrônico, O governador da Ba~ me parecem importantes.
A ConstituiÇáo, Sr. Presidente, prevê expressamente o
hia tentou explicar a ausência do primeiro escalão, dizendo
que eles temem que lá tenha cólera ou AIDS ou porque não imposto sobre grandes fortunas. O nosso ?aís~ ern comparação
querem se submeter à presidência do secretário de Desen\1'01~ com o mundo inteiro, apresenta uma singularíssima situação
de concentração de renda.
vimento Regional, Egberto Batista, il.as- reuniôes.
Precisamos, Sr. Presidente, democTatizar a sociedade braReféns
sileira no que tange a uma justa distribuição ou redistribuição
Todos pregaram a união dos governadores da região para de renda.
mostrar força nas votações do Congresso. Para Antonio Carlos
Não sei se esse projeto está levando em conta o preceito
Magalhães, se o governo federal quer fazer os governadores constitucional e a necessidade de criarmos esse imposto sobre
de reféns nas votações das emendas, eles devem também fazer as grandes fortunas. Por outro lado, Sr. Presidente, já tivemos
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na legislação tributária deste Paf~_ um imposto sobre lucros
excessivos. Não sei, também, se o Senhor Presidente da República teve suas vistas voltadas para esse aspecto e não sei
se a Câmara dos Deputados criaráCSSelitlposto. Seria uma
alíquota especial do Imposto de Renda sobre lucros extraordi~
nários. A propriedade privada,_ Sr. Presidente--!~-_E.sseguta9a_
pela Coilstituição, mas urnã coisa -é a propríedade privada;
outra, diferente, é o abuso da propriedade privada~
Hoje, no mundo inteiro;_ i~cl~sive n3s- em;fclicas - e
a nossa ConstifuiçãO taffibéni trata disso - exige-se que a
propriedade priVada tenha urna função social. Mas não basta
ísso, Sr. Presidente. Não basta essa disciplina no uso da pro·
priedade.
. .
.
..
.
A legislação brasileira, em termos de propriedade priva·
da,leva ao absurdo, no que tange à quantidade. Se um cidadão
entender de comprar todas as terras de um ~unicfpio, --ele
poderá fazê· lo, -desde que tenha recur~osfinanceíros para tan·
to. Se entender de comprar todas as casas de UJ!lCI:_rua, poderá
fazê·lo. Não há nenhum limite para a propriedade privada.
Mais cedo ou mais tarde, Sr. Presidente, ao lado da eXIgência da função social da propriedade, teremos, para atin$~r
uma democraCia econõmica que favoreça a distribuição justa
da propriedade privada, de estabelecer limites, que por hora
não existem.
De modo que eu estimaria que a Câinara dos D~putlldos
examinasse, com a-posSível brevidade, esse importante projeto
de reajuste fisCal.
Há, ainda, Sr. Presidente, uma ponderação a ser feita.
No Direito-Tributário, os impostos diretos precisam levar
em conta os vários SegmentoS da so~_iedade. O ifllpostO pr~cisa
ser progressivo, sem o que não atenderá ao princípio de justiça
fiscaL

Tenho lido que a Câmara dos Deputados pretende manter
com relação ao Imposto de Renda apenas duas alíquotas.
Em países altamente democráticos e desenvolvidos_, como
o Japão, a França e a Inglaterra, existem cinco, seis, sete
alíquotas. Sabemos que no Brasil, e não é preciso ser sociólogo
ou economrsta, poderíamos facilmente identificar diferent_es
segmenos da s-ociedade: os ricos e milionários, a classe média
alta, média e baixa, os pobres e-miseráveis. Não vejo como
estabelecer uma só· alíquota para milionários, ricos ·e -Classe
médio alta, e uma outra para o·s pobres. Isso me parece profun~
damente injusto.
-Ainda aqui, devemos nos inspirar nas grandes sociedades
democráticas -França, Itália, Estados Unidos da América
e Japão.
De modo que o imposto precisa ser progressivo. O Go-·
vemo diz que não dispõe dos recursos necessário_s para fazer
face a despesas imprescindíveis, inclusi'-:e na área da Previdência Social. Que venha, Sr. Presidente, o re~juste fiscal.
Que sejam restabelecidas, Serião todas, pelo menos algumas
alíquotas que já constãrai:n da nossa legislação de Imposto
Sobre a Renda.
Neste País, muito se discutiu sobre Imposto sobre Lucros
Extraordinários ou Excessivos. Vejo, agora, muitas críticas
ao empresariado ou a setores do empresariado que estariam
auferindo lucros excessivos. Por que não restabelecer o Imposto Sobre Lucros Excessivos? O lucro é razoável, é imprescitJ.dível à sobrevivência das empresas, mas tudo tem limites.
Num País, Onde o salário niíhimo é de 42 mil cruzeiros, o
mais baixo de nossa história, e talvez o mais baixo na América
do __ Sul, não se justifica, Sr. Presidente, que não haja um
tributo especial para os_ lucros excessivos.
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São essas considerações que eu gostaria de fazer neste
momento.
Precísamos votar uma nova lei na área tributária. Uma
lei que faça jUstiça, sem falar no combate â sonegação que
o GovernO precisa levar a efeito de modo cada vez mais eficiente.
Assim, Sr. Presfdente, eu votã.rei esse projeto, esperando
que a Câmara o aprove e o !etneta a esta Casa, respeitados
esses critérios de justiça tributária. :Devemos inspirar-nos, como já disse, na legislação das grandes nações democráticas
- Inglaterra, Japão, Estados Unidos da América, França
e outras. Em alguns desses países e alíquota chega a ser de
50%· sobre os lucros, sobre os ganhos provenientes do capital,
sejam ganhos individuais, sejam de empresas.
O Sr. Marco Maciel- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR- CHAGAS RODRIGUES- Com satisfação, nobre
Líder.
O Sr. Marco Maciel- Nobre Senador Chagas Roc!ç_ig~es,
gostaria de iniciar minhas palavras cumprimentando V.- Ex'
pela preocupação que revela com relação à necessidade de
fazermos o ajuste fiscal, que venha permitir ao Estado cumprir
as suas obrigações fundamentais, sobretudo naquilo que é
tipicamente do Estado, ou seja, a promoção social- educação, saúde, transportes, comunicações segurança etc. Nobre
Senador, também espero que a Câmara: _dgs D~putadqs _aprecie
essa ·matéria o mais rapidamente possível, de sorte que dê
ao Senado Federal o tempo, também, indispensável para que
a apreciação aqui -possa ocorrer de forma a que esta C~Sa
possa oferecer sua contribuição ao aprimoramento da nossa
legislação fiscal e tributária. Hoje, pela manhã, em reunião
de nossa Bancada, com a presença, inclusive, do Deputado
Francisco Dornelles, que é o Relator da matéria na Câmara
dos Deputados, S. Ex• nos trouxe uma série de subsídios de
informações sobre como se encontram as negociações e nos
deixou tranqüilo~ com relação à possibilidade de que esta
proposição Venha para esta Casa o mai~;"rápido possível. Espero também, que até o dia em que entrarmos em recesso,
que ainda não está uma data fixada, que Consigamos aprovar
outras matérias do interesse do País e de suas Instituições.
Lamento só, nobre Senador e Líder Chagas Rodrigues, que
_constituc_ional. Acho que todo esse esforço será incompleto
se não fizermos as alterações de normas constitucionais, que,
a_ meu ver, a sociedade está a reclamar. O mundo mudou
muito de 1988 para os nosSos dias. Ocorreu aquilo que Dohíendorf chamou "Revolução Européia de 1989". A Revolução
Européia de 1989, de alguma forma, foi algo muito mais significativo do que a simples queda do Muro de Berlim. Foi uma
alteração de hábitos, de conduta, de atitudes e acho que o
País não pode ficar indiferente a essas mudanças que ocorreram. Precisamos adequar a nossa Carta Constitucional a essas
m_udanças. Não podemos continuar com a economia marcada
pela introversão. Não podemos continuar inibindo, de alguma
forma, investimentos estrangeiros que trazem, além dos recur'so's, tecnologia, técniCas empresariais de gestão e de comércio,
que trazem, enfim, possibilidade de fazer com que o País
exercite a sUa vocação de grandeza. Ainda domingo passado,
tiveinos oportunidade". eu e outros colegas do Congresso Na·
dOnal, de conversatrfios com o ·Gerente-Geral do FMI, Sr.
Michael Camdessus, e S. S• fez questão de salientar que o
-Brasil é uma :Nação extremamente atraente para investimentos
estrangeiros, mas que -é necessário, para: que isto ocoria, que
o País adeqúe sua legislação às regras de comércio interna-
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não podem funcíõ~a~ bef!l, aí ~st~_o _!'l_S crises cíclicgJ.s do capitalisn10-.
Agora mesmo, a economia inglesa e a economia .norte-:-americami., duas economiaS de mercado, não vão bem e o governo ora interfere num sentido, ora em outro para restabelecer
clima propício para realizar investimentos e obter, o que espe- o equilíbrio.
ra sempre o investidor, os retornos de investimentos que ele
Terminando este discurso, eu pediria a atenção do Govier a realizar. DaJ por que, encerrando o meu aparte e pedin- verno e da Câmara, pois o Gõve-ino a:inda pode, através dos
do escusas por tê-lo interrompido por um tempo quase anti-re- seus Líderes, oferecer emendas, se _for o caso, para o problema
gimental, quero, mais uma vez cumprimentar V. Ex:• com dos monopólios, oligopólios, trustes e cartéis.
a preocupação que revela - V. Ex• que é um dos Senadores
Quem fala _em inicta~lYa priVáda, quem fala em economia
mais competentes e mais assíduos desta Casa - com relaç~o -d~_ mercado_te~ _necessariamente_ que defe_n9er _a_ th.'re _con,co_rà neces_sidade de fazermos um ajuste fiscal e de votarmos rêilcia para que a economia não saia das_ mãos do Estado
outras leis que são im-portantes para o País. Faço questão para as mãos de pequenos grupos privados. Então que venha
de mencionar isso porque sei que_V. Ex• faz opos-ição-a:o Uma lei mais severa contra os monopólios, contra os oligopó~
Govern·o,-mas-não-faz OpoSição ao País, e nesta hora é neces- tios, contra os trustes e contra()S car~éis qge se formam mais
sário que distingamos bem as duas coisas. Uma coisa -é a riã. área internacional, mas qUe iêrri uma repercussão direta
oposição democrática ao Governo que faz parte de um País na economia dos países.
que deseja conservar-se sob a égide d~ Constituição, sob o
Sr. Presidente, são essas as providências que nós reclaestado de direito; oUtra, e, a pretexto·o_u-á_j?fOJ?Osit_o- de fazer- mamos..
mos oposição ao GOverno, terminarmos fazendo oposição ao
Queremos uma sociedade -caaã.- vez mais justa e cada
País, às suas instituiçõeS e-;-SObretudo, de alguma forma, pena- vez mais livre! Qualquer projeto nesse sentido terá o nosso
lizando a sociedade brasileira que almeja retomar o seu pro- apoio, pois -....:_repito - -não basta que a ecOnomia ciesça
cesso de crescimento e deseja que esse processo se faça cotn é necessário que retomemos o desenvolvimento ec_onómicojustiça social e, conseqUentemente, cOrinttelhor distribuição sociál, melhorando as condições de vida e_ de trabalho de
de renda, resgatando_ compromissos, sobretudo com as cama- todos, especialmente dos servidores públicos e trabalhadores
das mais carentes do País.
piivados que hoje recebem vencimentos e salárioS VerdadeiO SR. CHAGAS RODRIGUES - Nobre Líder Marco ramente vergonhosos. Que venham os projetas, que nós os
Maciel, incorporo, com satisfação, O-expie-s-siVo ã.parte de V. aprovemos, para que o Brasil retome o desenvolvimento, caEx• ao meu modesto discurso.
minhando para uma sociedade cada vez mais - repito "'Sr. Presidente, todos nós queremos a retomada do desen- j\J.Sta e cada ve:?: JJiais livre. (M_uito bem!)
volvimento deste País - e _não_ nos ~ontenfámos. s.ó. cqm. o
· · o SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) '-- Concedo a
crescimento económico- desenvolvimento que é, necessaria- palavra ao nobre Senador Francisco Rollemberg.
mente, económico c ·social, que faça com que o País passe
a ter o seu PIB aumentado e com _u_ma justã distribuição
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PÍ'L - SE. Prode renda. Evidentemente, estamos aqui para votar as leis nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
e as emendas que forem necessárias à retomada do desenvol- Presidente, Sr•~ e Srs. Senadores, tenho sempre colocado o
vimento económico e social e que torne a nossa sOciedade hom~m no centro das m.inhas preocupações._ Daí por que,
mais livre e mais justa.
_
_· _ __ · _
-sr. Presidente, sr~~ e Srs. Senad.ores, quase no final de uma
Finalmente, retomando o tema da reforma fiscal, reforma legislatura, quando temas mais cand~ntes e_d.a maior reSPórisatributária, ajuste fiscal ou ajuste tributário, comO v_em sçndo -bilidade, ocupam a pauta dos nossos_ trabalhos , eu venho
denominado, gostaria de chamar a atenção para dois assun;tos lhes falar de algo singelo, mas, a meu ver, tão. singular, e
dentro da mesma ordem de idéias-. Todos nós, neCessaria- por tão singular tem merecido de tantos uma condenação.
mente, combatemos a especulação, seja naS bolsas ou no merA OAB de São Paulo, conforme a Folha de S. Paulo,
cado imobiliário. Que -o Gove_rn_o e .a Câmara voltem suas de 29-11-91, dizia Do Seu ài'tigO:
vistas para a especulação imobiliária, para o Impost~ s~bre
"A
OAB
Condena
Punição
a
Garotos.
A Coinlsa Propriedade Territorial Rural. Sr. Pres_içlente, _h_OJe Já, é
são de Direitos Humanos da OAB se manifestou conpacífico ·no mundo. inteiro ·entre liberais, democratas, e tamtrária à inteimi.Çãó- dos pichadores Binho e Paulista,
bém para a igreja, através das encíclicas, que a propriedade
da gangue "Os Diferellti:s'', na FundaçãO Estadual de
tem uma função social, e não pode deixar de ter, sobretudo
Educação do Menor, no Rio de Janeiro.
a propriedade rural ou agrária.
__ . .
. __ -.
Parece, segundo a OAB de São Paulo, que querem
No Brasil, ainda há extensas áreas ruraxs maprovextadas.
transformar esses meninos em exemplos_ a não ser mais
Vez por outra, se cogita de desapropriação P.a~:'l.fins de ref~r
seguidos por outros jovens. Fonseca afirmou que o
ma agrária, mas o tributo, na forma constituciOnal, p;ecxsa
Estatuto do Menor foi feitõ para resguardar a criança.
ser utilizado, gravando, fortemente, as terras não aproveitadas
Ele tem um caráterprotetore não punitivo. Além disso,
ou improdutivas, porque é um duplo crime o proprietário
serve mais para proteger o pobre do que o rico, que
não as-desenvolv~r nem permitir que _Outros o façam; nem
tem advogado."
cultiva e nem permite que as terras sejam cultivadas. E que
veja um imposto altamente progressivo, levando em conta
Sr. PreSidente, S~ e Srs. Senadores, a história nos tem
o valor e a extensão d_as áreas.
mostrado que no desenvolvimento do ser humano, que ocorre,
_. _ _ _
Para terminar, Sr. Presidente, tod.os_ n_ós hoje falamos evidentemente, por etapas, há Uma fase na vida do homem
em privatização, em iniciativa privada, em leis de mer:ado. em que ele procura uma certa afirmaç_ão. Nos tempos antigos,
Em se tratando de leis de mercado nós sabemos que sozmhas nos primórdios, o Jovem era tfeinado para a caça, ·para a
cional, de modo_ especial às regras que definam o Brasil como
um País que fez opção por economia de mercado. Enquanto
tivermos com economia de comando, uma economia centralizada, certamente o investidor estrangeiro por aqui não acorrerá porque ele não terá a convicção de que encontrará um
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guerra, para a luta e, através da caça, da guerra, ele ia afirman- chando para os desafios da vida. Não importa a razão, mesmo
do e cristalizando a sua personalidade de lutador, de guerreiro porque razão não há. O mal foi feito e isso é o bastante.
e de líder. Já mais à frente, viemos encontrar AleXandre,
O fa-to, no entanto, é que numa aparente ingénua prova
o Grand_e, que, aos 20 ·anos -de idade, já tinha conquistado de coragem, de destemor, de desprezo pelas regras sócio-cultodo o mundo conhecido.
.
. . . .
turais vigentes, os dois rapazes acabaram por se atropelar
É _evidente, Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senádôres, c}ue numa façanha de todo condenável diante dos mínimos padrões
os jovens de hoje já não encontram esse tipo cte· eSporte de educação requeridos da juventude.
digamos assim- ou de preparação para desenvolver as suas
Aquela dupla, não se sabe movida por quais ·interesses,
aptidões, para se firmar na fase de transição da adolescência deixou a capital econômica do País e rumou em direção ao
para a juventude, e procuram, então, viver outros jOgos: A Rio de Janeiro, para passar Uf!l_as poucas horas. Muitos jovens
grafitagem, por· exemplo, -é um deles-. É uma forma de se fazem isso impulsionados pelas belezas da antiga capital brasiafirmar, rec~:mhecidri inc~ush~e, pelas autoridades.Tan-tõ é que leira·, 'oriundos de todas as regiões do País. Mas aqueles dois
·.,
a própria Folha de S. Paulo diz mais à fre~te:
deStoaram da média dos adolescentes de sua idade e foram
"Falta de tinta adia grafitagem na festa dos 100 p3.ra o Rio praticar um dos mais desprezíveis atos de moleca·
· gem: a pichação ou a grafitagem, como é melhor conhecida
anos da Paulista~"
·essa atitude vândala, atentatória ao patri_mônio e às regras
E diz:
--de civilidade.
Pois foi o que fizeram. Armados de sprays adquiridos
"Por falta de tinta, a grafitagem do -túnel !=la P-aulista, que fazia parte do início das comemorações dos em qualquer supermercado, subiram o Caminho do Corcovado
com o intuito de grafitar o Cristo Redentor, imagem-símbolo
100 ~os, da Ayef,lifia, ontem, foi adiada."
nãb apenas-da religiosidade brasileira. mas um dos mais vivos
Isso era patrocinado pela Prefcita de SãO Paulo. A Premónunleritos de embelezamento daquela cidade, por si só
feita de São Paulo, então; estaria, d~ntro deste enfoque, a
maravilhosa.
patrocihar utn crime. E o que sabemos é que ela tem discerni- ·
E picharam o Cristo, -e fizeram sua molecagcm, e imprimento necessário-.pa-ra ríão cometer tal de_spautério.
miram seu deboche ao pé daquela estátua. E foram defidós.
Mais à frente; encontramos um outro ar-tigo, que diz:
corno seria de se esperar pela atitude marginal que os celebri"Os Diferentes Vão a·e·xame·meritâP•
~ria durante os quinze minutos de que nos falou Andy WaTrata-se da gangue, da qual faziam parte os meninos rhol. Célebres por um quarto de hora, sua celebridade,no
entanto, parece querer perpetuar-se como o granito que pouco
que pintaram a. Qase ,do. Cristo.Redentor no Rio.
.
'
Ora, Sr. Presidente, fôssemos, no Brasil, nOs preo'ci.tj:.á.r antes ousaram emporcalhar.
Tal perenização, por um descuido do bom senso e pelo
em fazer exame mental em todo_ ~aroto que se ocupa num
ato de afirmação, Creio que ã.s clíriicás' de' psicologia estariam excesso de zelo na interpretação da lei, vem sendo cultuada
repletas. TOdo garoto, nd SeU desenvolvimento, comete uma 'pdr"tiril magistrado carioca, que teima em entronizar aqueles
jovens no templo da mais sórdida marginalidade, quem sabe
s~rie de coisin{tas _'!-t~ ~prend~r o .que.é.c.erto e o que é errado.
É a menina que usa o batom dà mãe aos 3 anos lie idade, apoiado em similar·conceito de marginalídade de que foi víti-=o menino que quer usar uma gravata; que }og~_ de Casa .ou . ma o pl'óprio Cristo., cuja imageni os .garotos maldosamente
coisas desse tipo, e nem por isso se eStá riuindando internar tabiscaram com seus sprays adquiridos no supermercado da
essas criança~ q!-1~ COflletçra~ essa~ pequenas infrações, até --esquina.
Ora, Sr. Presidente, Sr·~ e Srs. Senadores, mais afrontosa
pór descoqhec~m~~tç> .d.o q~c é o certo e do que é o errado.
. Sr .. Pr~side,nt<;, Sr• e Srs·. Senadores, o· sr. Juiz âa'Z• ·que a pichação está sendo a atitude do Douto Sr. Juiz da
'2~ Vara-do Juizado de Menores do Rio atropelando o entanto
V ata, de Menore_s d~clarou:
.,
· ' ·
·· ··
'dó menor, do qual tivemos a honra de ser Relator na Cernis~
. "Devido ao caráter exibicionista desses jovens-, Va- São-, :em pleno vigor.de um dos mais importantes textos legais
·mos mandáwlos.a exame psicológ~co e col9cá-los nulna de que a história jurídica nacional tem conhecimento, aquela
unidade de internamento até o próximo dia 9 de dezem- ·autoridade mandou que os menores infratores fossem internabro, quando, então, darei a sentença."
-dos. E onde fica o respeito à criança, e on_de fica a proteção
Ora. Sr. Presidente, Sr"5 e Srs. Senadores,- pi'eCisava que áo adolescente, e, onde fica minimamente resguard_ado não
nã.o. tiv~ssemos, nas nossas costas, os imos e ã maturidade, . a: penas o atendimento à Lei, mas o próprio conceito de cona experiência e a viVência de uma paternidade, para _não sentir- duta social? Devo lembrar que esses. meninos estão sendo
mos o que se está tentando fazer com esses dOis fov-ens. Há transferidos a todo instante de reclusões, para que a impiensa
uma, desproporção muito grande en~r~o pus'sível_ Crime, que não possa contactar com eles.
Com efeito, não se vislumbra delínqüência na a'titU.de
não é ciime, e. a :Perial,Qade. .
. '-,
_- . -, c-o
·, · Oaí pOr qUe decidi ocupar a ,tribuna nesta tarde, para dos pichadores, mas uma irrefreável necessidade de afirmação
tecer algumas .considerações, não defendendo o infrator, mas _mOVida pela imaturidade e pela inconseqüência instintiva. A
defendendo o jovem brasileiro que comete peqtie·nas infrações 'injustiça cometida pelo magistrado merece idêntico repúdio
e que está sendo motivo de escândalo e escárnio nacional, ao produzido pelo ato pichador. Aquele, por violentar um
quando os grandes crimes estão aí à tona, a todo instante Estatuto passível da mais cristalina inte'rpretação; e· este por
e a. tpda hora, sem nenhuma medida policialesca no sentido macular um princípio social e culturalmente estatuído, responsável pela boa educação e pelo respeito ao direito e ao intere_sse
de coibi-los.
.Ora~ St. Presidente, a suposição iniCial é de que talvez coletivo. Ambos merecem a veemência de nossa censura .
Ocorre que urri Já foi realizado e já produziu seus efeitos
decorresse .de alguma aposta celebrada entre amigos, ou a
manifestação de amor perante a namorada, ou ni.es-rrió uma maléficos sob a p~erSpectiva da ritofecagem e do desrespeito.
tentativa despropositada de reafirmação do homem desabro- Além do mais, do ponto de_ vista material, nada ficou prejudi-
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cado; o monumento já csfã limpo dos rabiscos, graças à pronta
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG- Com muita honação do poder público. Quanto ao segundo, é impossível pen- ra, Senador Marco Maciel.
sarmos em continuar convivendo com ele, em especial ao
O Sr. Marco Maciel- Nobre Senador FranciscO Rollemse ter em mente que sua erradicação depende apenas de uma
berg, eu não desejo interrompê-lo por muito tempo, mas tamdecisão facilitada pela releitura daquilo que dispõe a Lei.
Ainda há poucos meses, o comediante Renato Aragão, bém não quero deixar de me manifestar, em meu pi'6prio
em reconhecimento por tudo que de bom lhe havia ocorrido nome pessoal e sei que, também, em nome do nosso Partido,
na vida, deu graças a Deus de modo totalmente inusitado: o PFL, solidarizando-me com as palavras que V. Ex~ profere
com o auxílio do próprio poder público, atingiu, por dentro, na tarde de hoje. V. Ex~ situa muito bem a questão quando
o cume da imagem e, num comovente ato de f~_crístã e de diz que a sociedade brasileira, que é ordeira e pacífica, obviadestemor, escalou o Braço do Cristo Redentor, para depositar mente não pode aceitar a conduta daqueles que as vezes agem
um reconhecido beijo em sua mãO. --A imprensa registro_u, motivados ou levados por pessoas que se escon-dem no anoni-mato. E parece que esse é um caso bem típico do que se
ao vivo~ esse belíssimo momento.
Os grafiteiros de São Paulo devem ter visto e devem passou no Rio de Janeiro. Por isso, concordo com as palavras
que V. Ex~ profere, que, de alguma forma, representam um
ter admirado a ousadia de Renato Aragão. É--bem possível
que a intrepidez do comediante tenha influído, -conquanto desagravo ao que aconteceu e que, de alguma maneira, atingiu
de forma avessa, na motiVaçào dos meninos. Seria uma cruel- de forma muito direta a Arquidiocese do -Rio de Janeiro.
Não acredito que esse ato tenha conseguido atingir o sentidade irrelevar-se esse viés.
-mento cristão de nosso povo. Mas, de toda a maneira, como
Hoje mesmo, se ligarmos a televisão no horário nobre
aqui em Brasília, na -capital Federal, podemos nos deparar o episódio teve uma repercussão muito grande na sociedade
com uma cena atemorizadora, mas nem por isso até então brasileira, quem sabe uma repercussão internacional, ele não
-poderia deixar de ter uma palavra aqui nesta Casa da Federacoibida pelo Conselho de Auto-Regulamentação Publicitária.
Diante--de um cartaz, afixado em local público, onde _se lê: , ção, que é p Senado brasileiro, conseqüentemente, de repúdio
"Quando o Governo escuta, é o povo que reallzil", uriiã senho- . V. Ex' com seu estilo, que é muito peculiar, sem agressões,
ra empunha displicentemente uma lata de spray e picha a de forma cavalheiresca, coloca a questão muito bem, fazendo
placa com os- dizeres: "Diretas para diretor", em alusão às como é devido, a meu ver, um desagravo, que não é apenas
faço questão de frisar, mas que é de todo o Senado
eleições pela comunidade para a direção das escolas da rede seu,
da Republiea.
de ensino do Distrito Federal.
O SR. FRANCISCO IWLLEMBERG- Agradeço, ~epa
Nada tenho contra a campanha, não julgo a mensagem
do Sindicato dos Professores. Mas causa estranht:za que parta dor Marco Maciel, a manifestação de apoio que V. Ex~. faz,
do educador, por sua entidade de classe, o exemplo contrário em seu nome pessoal e em nome do nosso Partido. Mas_ eu
à boa educação, às boas maneiras e ao respeito pelo patri- teria que dizer alguma coisa a esse respeito: esperei,_por alguns
dias, na esperança que outros CC)mpanheiros pudessem analimónio publico.
Qluintos binhos e quantos netos nãO se sentiram fo_rtale- sar o problema, porque, como disse_ no início de meu discurso,
ddos por essa atitude igualmente vândala de se pichar o patri-- o homem sempre é o centro de minhas preocupaç6es e, no
mônio - imagino público - sob os .olhares de aprovação caso, o jovem brasileiro. E~te merece uma atenção toda especial pois a desproporcionalidade entre o "crime" e a pena
dos transeuntes?
De todo modo, Sr. Presidente, Sr•~ e Srs. Senadores, foi, realmente, muito grande. É preciso impedir esse tipo
o ocorrido no Rio deve ser encarado e julgado· dentro da de coisa, mas não se pode criminalizar algo que é motivo
própria dimensão em· que consumou: a da pilhéria e não da de festa, logo mais à frente, na sua próprià cidade de origem.
··
.. Quando eles são _aprisionados, são :retidos no Rio de Janeiro,
delinqüência:
O -Bispo auxiliar do Rio de Janeiro, Dom José Carlos aguardando julgamento, o prefeito providencia uma festa,
de Lima Vaz, celebrou na manhã, da última quinta-feira uma --no- túnel da Avenida Paulista, e um dos momentos interesmissa na capela de Nossa Senhora da Áparecida, situada na santes da festa, seria a grafitagem do próprio túneL._
Ora, é evidente que quem foi criado dentro dessa Cultura,
base do Cristo Redentor, pela passagem do Dia Nacional
de Ação de Graças, e como desagravo contra - conforme não pode imaginar qUe isso possa lhe causar problemas de
suas próprias palavras -'-'-'a profanação da capela e_ do monu- tamanho vulto.
mento a Cristo, agredido pOr uni atá- fnconsden-te de dois
O Sr. Jutahy Magalhães- Permiti-me V. Ex~ um aparte?
rapazes".
. Ainda segundo Dom Vaz -e aqui.continuo citando suas. O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG - Com muita hppra.
palavras- "os jovens têm o direito de errar. Cabe à sociedade
O Sr. Jutahy Magalhães - Senador Francisco Rollemorientá-los e educá-los para que"deixem ..svas marca~ e,rp. coisas _.berg, tenho uma opinião um pouco assemelhada com a que
·
· ·'
produtivas e construtivas".
·-v. Ex• vem expondo e também com o editorial que li, da
É por isso tudo que venho a esta Tribuna no dia de Folha de S. Paulo. Está se penalizando exageradamen"t;e esses
hoje respaldado pelo bom-senso, pelo_ respeito â lei e ã ordem jovens paulistas. Acho que eles merecem uma punição, que
e, acima de tudo, pela Igreja que se_ viu, em última instância, seria fazer um trabalho junto à soCiedade, junto às comuniprofanada, mas que soube perdoar e discernir entre a deli- dades, ou seja, limparem os monumento_s_públicos durante
qüência em si e um desviO de conduta execrável, mas nem um certo período de tempo. Esta seria uma punição adequada.
por isso deixada de dimensionar-se por svas próprias fronteiras Não a prisão, mas a prestação de serviço social à sociedade,
·
legais.
seria o correto. O que eles fizeram merecem repúdio. Lógico
que hoje estamos ven~o, a cada instan~e, essas disputas entre
O Sr. Marco Maciel- Permite~ffie V. Ex• um aparte, jovens para ver quem picha lugares maiS-altos, de difícil acesso
nobre Senadc;>r Francisco Rollemberg?
e de maiores dificuldades por causa da vigilância que tê~.
~
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Acredito que essa punição talvez servisse de exemplo e deveria
ser constante. Seria um traballlõ bom- para a comunidade.

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG ~Senador Jutahy
Magalhães V. Ex• tem razão-. Eu também acredito que se
pudéssemos penalizá-lo, obrigando-os a fazerem a liril.peza
do monumento do Cristo Redentor ou mesmo fazê-los prestar
um serviço ã comunidade por um período até longo, seria
uma penalidade razoável.
Mas olhando para este Plenário, coin- homens de larga
experiência: na vida pública, acho que todos nós de uma certa
forma somos grafiteiroS. QUal de nós nunca vfu seu nome
pintado num muro em campanha política no interior ou na
própria capital, independente da nossa própria vontade? Nós
deveríamos também ser punidos? Nós grafitamos também de
uma certa forma.
Eu defendo a penas ser adequada ao crime. A penalidade
deveria ser a limpeza ou a prestação de serviços à comunidade
e mio a detenção prolongada.
O Sr. Jutahy Magalhães - Nessa questão que V. Ex•
levantou, sobre as campanhas públicas, Já estão fazendo esse
tipo de punição -os responsávefs pefa sujeira devem limpar
os ·muros. Ja existem punições a esse respeito.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG - Mas não estão
prendendo os candidatos ainda.
Sr. Presidente, Sr• e Srs. Senadores, ·eu diria só,- com
o meu protesto, que internar os jovens na Fundação Estadual
de Educação do Menor, no Rio de Janeiro, como quis o
Magistrado, é reconhecidamente mais perigoso para seu futuro do que o constrangimento-pelo qual já passaram e ainda
·
··
·
·· ·
vão passar.
Espero que S. Ex~ o Sr. Juii medite sobre q çaso.
Daí por que; Sr. Presidente, Sr"" e Srs. Senadores, numa
semana como esta, de assuntos tão candentes·, venho à tribuna
desta Casa para falar de jOvens. Não venho defender a deliqüência, mas a adequação da pena ao crime. ·
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem!)
Durante o disCurso do S':. Franc~co Ro(/fmberg,
o Sr. Dirct!u CafiiidiO, 19 SecretáriO, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevi_des, PresidenJe.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:Alfredo Campos -Almir Gabriel-Amazonino Mendes·
-Áureo Me!lo - Carlos De'Carli - Férnando Henrique
Cardoso- Henrique Almeida- Iram Saraiva-- José Richa
-Jutahy Magalhães- Lavoisier Ma1a.:...... Lout:_~mberg Nunes
Rocha - Maurício Corrêa -Nelson Carneiro -- Nelson
Wedekin - Raimundo Lira - Ronaldo Aragã-o --Ronan
Tito- Teotónio Vilela Filho ..
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -,- Antes de
o Sr. 1~ Secretário proceder à leitura da matéria- constante
do Expediente desta sessão e a da conseqüente Ordem do
Dia, a Presidência convoca sessão conjunta a realizar-se, hoje,
às 19h, no plenário da Cãmara dos Deputados, destinada
à apreciação de vetos presidenciais.
A presidência esclarece aos Srs. Senadores que é intenção
da Mesa submeter hoje aos Srs. Congressistas, como forma
de de_sembargar a pauta de votações, uma cédula única, que
sucederá a votação no painel eletrônico dos vetos presidenciais
aE.ostos à Lei Salarial.

851:~--

É uma experiêncía que se"râ aperias coriji.mturalmente
aplicada no Congresso Nacional, sem ~que isso constitua un:a
exigência em outras oportunidades. E apenas uma sugestao
da Mesa aos Srs. Congressistas e que foi indiscrepantemente
aceita, segundo manifestação do Plenário das últimas sessões
realizadas ali.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela or·
dem. Sem revisão do orador.) ---:--Sr. Prçsidente ontem, numa
questão de ordem, levantei o problema da falta de respostas
a dois requerimentos qu_e havia apresentado. Hoje, porém,
fui informado que a Assessoria Parlamentar do Ministério,
juntamente com o próprio Ministério, agilizou a resposta e
ontem mesmo, pelo que fui informado, as duas respostas foram encaminhadas ao Congresso. Ainda não chegaram às
minhas mãos, mas reavi esta informação.
Por isso quis fazer este registro, felidtando a atenção
por parte da Assessoria Parlamentar do Ministério da Economia Fazenda e Planejamento, porque assim evitamos qualquer
problema maior, atendendo ao Regimento à Constituição e
respeitando a Instituição, que era o principal.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ A Presi·
dêflcia fará chegar às mãos do nobre representante da Bahia
as informáções por S. _Ex' solicitadas ao-Ministério da-ECOnomia, Fazenda e Planejamento.
Portanto, a Mesa está diligenciando o encaminhamento
das informaçõeS r~clamad~s.
O Sr. Alrnir Gabriel- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Almir Gã.briel.
O SR. ALMIR GABRIEL (PSDB- PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, temos um requerimento aprovado pelo Plenário para a Vinda- ão Seriado de
S. EX' o Sr. Ministro do Trabalho e da Previdência Social.
--- S~_--Ex~ marcou _a data mas não póde vir, como informOu,
por ter passado mal.
Eu gostaria de saber se já está marcada uma nova data
para a vinda de S. Ex' ao plenário do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência esclarece_ ao nobre Senador Almir Gabriel que já foi
de dezem~ro, às 14h30
aprazada uma nova data, que se:i~
min. Ontem, fizemos esta comumçã.çªo ao Plenáno, e _m'?m~n
tane8.meflte V. EX~ não se encõntrava aq-ui, se encontrava
na Comissão de Assuntos Socíais. Tencionávamos fãzer chegar
a V. Ex• esta informação, que- nos termos regimefliãls caberIhe-á a primazia de- iniciar as interpelações ao Titular da pasta
do Trabalho e da Previdência Social.
O SR. ALMIR GABRIEL- Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
É lido e .aprovado o seguinte
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REQUERIMENTO N• 865,DE 1991
Nos termos do art. 281 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de interstício e prévia distribuição de avUlsos para
o Proje"to de Resolução n"' 87, de 1991, de iniciativa da Comissão Diretora, q-ue--retifica a Resolução n~ 33, de 1991, a fim
de que figure--na Ordem dO Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, 3 de dezembro de 19!.11.- Sen. Valmir
Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprovado
o requerimento, o projeto ã que se re:fere-llglirará na Ordem
do Dia da próxima sessão.
o

Dezembro de 1991

Art._ 68. No seu ministério privado o advogado presta
serviço público, constituindo, com os juízes e membros do
Ministério Público, elemento indispensável à admínístr3Ção
da Justiça.

(A. Comissão de Assuntos Sociais-:- decisão termi- -nariva:)
O SR. PRESIDENTE (Mauro BeneV:ides) - Üpró]eto
lido será publicado e remetido à comissão competente.
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. I~ Secretário.
É lida -a seguinte
~
. COMUNICAÇÁO

Sobre a mesa, projeto que será lido peio Si-. I\• Secretário.
É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO
Senhor Presidente,
N• 391, DE 1991
.
Tenho a honra de conunicar a Vossa Excelência que,
Acrescenta parágrafo único do art. 68, da Lei n~ nos termos do art. 40, a, do Regimento Interno, me ausentarei
4.215, de 27 de abril de 1963, que "Dispõe sobre o dos trabalhos da Casa, no período de 2 a 20~12-91, a fim
Estatuto da ordem dos advogados do Brasil e regula de, no des_empenho de missão com que me di?tinguiu o Se_q.ao exercício da profissão de advogado."
do, participar, como Observador Parlamentar, da Delegação
o CongressONacionaTdecreta:
do Brasil à XLVI Sessão da Assembléia Geral das Nações
Art. 1'' É acrescentado ao art. 68 da Lei n' 4.215, de ·Unidas.
··
á ·· ío~. . ~ --;
Atenciosas saudações. -Senador Mário Covas.27 d e a b n'I d c 1963 , o segumtc
par gra o _umco.
0 SR • PRESIDENTE (M auro a·enev1'd.·es) - 0 expedien·
_ _
"Art. 68. ·L·~·.-.··~····~~~~·· . ...,.~-~:--="~~-~~- _,__ __,._,__te lido vaiá publicação.
_
Parágrafo único. O advogado é i~violáyel por
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1~ Secreseus atos e manifestações, escritas ou verbais, no exer- tário.
cicio profissional regulado nesta lei."
É lida a seguTõte:
Art. """ Esta lei entra em vigor na data de sua publiCOMUNICAÇÃO
cação.
Brasília, 29 de novembro de I991
Art. 3"' Revogam-se as -disposições em contrário.
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 39, alínea a, do Regimento Interno
Jusitificação
A Carta Magna de 1988 em seu artigo 133 considera do Senado Federal, comunico a V. Ex~ que estarei ausente
o advogado indispensável à administração da Justiça, tornando do País e dos trabalhos desta Casa no período de 2 a 30
suas açõcs invioláveis no exercício da profissão, nos -liinítes de dezembro de 1991, tendo em vista a necessidade de acompanha_r minha esposa aos Estados Unidos da Amé_rica do Norte.
da lei.
Assim, propomos a inclusão de parágrafo únco no artigo onde deverá se submeter ã tratamento de saúde.
Aproveitando a oportunidade, reafirmo a_ V. Ex~ pro68, da Lei n' 4.215, de 1963, por ser a lei que disciplina
testos de alto e distinto ipreço. - Senador Raimundo Lira,
o exercício profissional do advogado.
_
Entendemos que a inviolabilidade dos atas e manifes- Presidente da Comissão de Assuntos Económicos Senado Fetações deve integrar a legislação qu~ r~_gl)lª' o exercício profis- deral.
sional, pois ela é que dispõe sobre as condições e limites
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- À Comunia da sua atuação.
-~~Ç~QJit?a vai ~_publicação.
A inviolabílidade é iinprcscifldivefpara asSegufú pleniO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está esgotude do exercfció -da profissão; sobretudO para evitar que auto- tado o tempo destinado ao Expediente.
ridades judiciárias- e policiais, ante a ênfaSe verbal dos causíPassa-se à
dicos, possam criar óbices a sua atUação.
Com este -prOfetó,' para- Clljã -áp"fõv"ãçãó cohtárlioS cOm
ORDEM DO DIA
o apoio de nosso ilustres pares, objetivamos levar ao Estatuto
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. P
Profissional o novo enfoque dado pela Lei Maior à figura
-Secretário.
do advogado.
É lido e aprov~do o se-g-=uinte:
Sala das Sessões, 3 de novembro de 1991. Senador Nelson
Wedekin.
REQUERIMENTO N• 866, DE 1991 ~
Nos Termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno,
LEGISLAÇÃO CITADA
requeiro a inversão da Ordem do Dia a fim de que a matéria
LEI N' 4.215, DE 27 DE ABRIL DE 1963
constante do item 21 seja submetida ao Plenário em quarto
lugar e que o item 18 seja apreciado em s~ lugar.
Dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos advogados
Sala das Sessões. 3 _de dezembro de 1991. - Senador
do Brasil.
Marco Maciel.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Fica conce'
dida a inversão nos termos requeridos pelos Líderes Marco
Maciel e Maurício Corrêa.
------ - --Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 867, DE 1991
Senhor Presidente,
RequeirO-a V. Ex•. de acordo com o disposto no art.
175 do Regimento Interno desta Casa, iiiversão de Ordem
do Dia, em que ~o Projeto de Lei do Senado n• 171189 complementar passe a figurar em último lugar.
Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1991. - Senador
Chagas Rodrigues.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Fica concedida a inversão soliCitada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- De conformidade com as inversões agora processadas, com o assentimento do Plenário, o item 21 da pauta da Ordem do Dia
passa a integrar o quarto lugar na votação, o ite~ 18 fi~ará
em quinto lugar e o ítem 6, refereitte -a projeto do Senador
Fernando Henrique Cardoso, passa a integrar a pauta da Ordem do Dia em último lugar.
Item 1:
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N' 126, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia,--nos-fe!riiOs do art. 172,
II d, do Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n' 126, de 1991 (n• 18, de 1991, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga, concessão á Rádio Universal de Morrinhes Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço-de rediodifusão sonora em onda média,
na Cidade de Morrinhes, Estado do Ceará, tendo
PARECER favorável, proferido em Pelanário, da
Comissão ·
· .:. - ----- · - de Educação.
A discussão da matéria foi encerrada na" sessãO O(dinária
anterior.
Em votação o projeto, em turno único.
Os Srs. Sehadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Sr. Presidente, peço
que faça constar que abstenho-me de votar.
O SR. ALMIR GABRIEL- Sr. Presidente, pela "abstenção".
O SR. PEDRO SIMON- Sr. Presidente, pela "abstenção".
___________ .
O SR. CHAGAS RODRIGUES -Sr.~ !'residente, pela
"abstenção".
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Registrem-se
as abstenções dos nobres Srs. Senadores Jutahy M:,1galhães,
Almir Gabriel, Pedro Simon e Chagas Rodrigues.
' A matéria vaT à Comissão Diretora p3iã redação final.
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É o seguinte o projeto ·apiovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 126, DE 1991
(N•18191, na Cãmara dos Deputados)
Aprova O ato que outõrga conceSsãO- à Rádio Universal de Morrinhos Ltda., para explorar, pelo prazo
de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de rediodifusão sonora em onda média na cidade de
Morrinhos, Estado do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~- _Ei~ aprovada a outorga de Concessão à Rádio
Universal de Morrinhes Ltda., para explorar, pelo prazo de
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de rediodífu$ãO sonora em onda média na cidade de Morrinhes, Estado
do Ceará, a que se refere o Decreto n~ 98.487, de 7 de dezem~
bro de 1989.
Art. 2l' Este decreto legislativo entra em Vigõi-na- data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 2:
PROJETO DE DECRETO .
LEGISLATIVO N•127, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia, nos remos do art. 172,
II d, do Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 127, de 1991 (n•10, de 1991, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à Rádio Sociedade de Soledade Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Soledade, Estado da Paraíba, sendo
PARECER favorável, proferido em Plenário, da
ComissãO
- de Educação.
A discussão- da matéria foi -ence-rrada na sessão ordinária
anterior.
Passa-se à votação do projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
~S<'ntados. (Pausa.)
~~
Aprovado, com as· abstenções dos Senadores Jutahy Magalhães, Almir Gabriel, Pedro Simon- _e Chagas Rodrigues.
A matéria vai â Comissão Diretoril para redação final.
- É OSegUinte o p!ojeto aprov-ado-:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 127, DE 199Í ~
(N' 10/91, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga concessão à Rádio Sociedade de Soledade Ltda.; para-eXPlorar ·serviço de radiodifusão soriora na cidade de Sol"edade, Estado da Pa~
raíba.
O CongreSsb Nacional decreta: _
Art. 19 Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto
nQ 99.078, de 8 de março de _1990, que outorga concessão
á Rádio Sociedad~ de Soledade Ltda, para explorar, pelo
prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Soledade~
Estado da Paraíba.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação_.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 3:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
No 94, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termOs do art. 353,
parágrafOúllicO do Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto çle Lei da
Câmara n'94, de 1991 (n' 1.446/91, na casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que dispõe
sobre as sanções aplicáv_eis aos_ agentes públicos nos
casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, empregõ ou função na ad~inistr3.Ção pública direta, iildireta ou fundacional e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n' 484, de !991, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável
ao projeto, nos termos substitutivo qUe otefece; ãOOihendo as Emendas de n~ 5, 16, 20, 21, 22, 24, 27, 28,
29, 30;-31, 32, 33, 35, 37, 38, 39,49 e 50; em parte,
as de n~$ 1, 3, 4, 6, 9, 17 e 34; contrário às de nos
2, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, IS, 18, !9, 23, 25, 26, 36,
40, 41, 42, 46, 47, 48; e pela prejudicialidade das de
n95 43, 44 e 45.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária
de 29 de novembro último.
Passa~se à votação -do substitutivo, que tem preferência
regimental.
. Os Sts. Senadores que o aprovam queiram permanecer
~
~
sentados. (Pausa.)
Aprovado.

Aprovado o substitutivo, fiCam: pfejudicados o projeto
e as emendas a ele oferecidas.
A matéria vai à Comissão DiretOrã a fim de ser redigido
o vencido para o turno suplementar.
.
Estando o projeto em regime de urgência, nos termos
i:to art. 350_ do Regimento Interno, passa-se a sua· imediata
-apreciação, em turno suplementar.- ---- O Sr. Mai-cO Macíel ~--Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
O SR. MARCOMAClEL (PFL- PE. Pela ordem. Sem

revisão do orador.)- Sr. Presidente, como foram oferecidas
emendas em turno suplementar, gostaria de, rápidas palavras,
discutir a matéria, antes que ela seja votada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Oportuno
tempore a Presidência registrará a infêrveilção de V. Ex~
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação do
vencido, que será lido pelo Sr. 1~ Secretário.
É lido o seguinte
PARECER N' 504, DE 1991
(Da Comissão Diretorà) ~
Redaçáo do vencido para o turno suplementar do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n• 94, de 1991 (n• 1.446, de 1991, na Casa de origem).
A Comissão Diretora apresenta a· redação do vencido
para o turno suplementar do SubstitutivO- do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n' 94, de 1991 (n' 1.446, de 1991,
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na Casa de origem), que dispõe sobre as sanções aplicáveis
aos agentes públicos nos casos de enriquecimentO-ilícito no
exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração púb!icadireta, indireta ou fundacion~l e dá_outra.s providências.
S-ala de Reuniões da Comissão, 3 de dezembro de 1991.
Mauro Benevides, Presidente -Dirceu Carrieiro, Relator Beni Veras - RacJJ.id Saldanha _Derzi.
ANEXO AO PARECER N• 504, DE 1991
Redação do vencido para Oturno suplementar do
Substitutivo do Senado ao PrOjeto de Lei da Câmara
n' 94, de 1991 (n• 1.446, de 1991, na Casa de origem),
que dispõe sobre sanções aplicáveis aos agentes públicos que praticarem ato de improbidade e dá outras
providências.
O-Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1" Os atos de improbidades praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a ad~inistração
direta, indireta ou fundacional de _gualquer dos P:o~ere_s da
ú(!lão, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de
Território, de empresa incorporada ao património público
õu de entidade para cuja criação ou custeio o etário haja
concorrido ou concorra com mais de cinqüênta por cento do
patrimônio o_u da receita ânua, serão punidos na forma desta
Lei, independentemente das demais sanções da natureza penal, civil ou administrativa previstas nã. legislação específica.
Parágrafo único~ _Estão também sujeitos às peir3Jidades
desta Lei os atos de improbidade praticados contra o património de entidade que receba subvenção, benefício_O"u" incCm~
tivo, fiScal ou creditício, de órgão público bem COIJ.lO daqueles
para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de cinqüenta pOr cento do património ou
da receita ânua, limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícitO sobre a contribuição dos cofres
públicos.
~
~
. ~ .
. ~
Art. 2~ Reputa-se agente público, pa-ra os efeitos desta
Lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou
sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo,
mandato, cargo, emprego ou função nas entidades ~encio
nadas no art. 1~'
Art. 3" As disposições desta Lei são aplicáveis, no que
couber, àquele que, mesmo não sendo-agente público, induza
ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele
se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.
Art. 4" Os agentes públicos de qualquer nível ou hier:ar~
quia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade
no trato dos assuntos que lhe são afetos.
-Art. 59 O de"er de probidade dos agentes públicos ·compreênde á. obrigação de exercício do mandato, cargo, empre-go,-fiüiÇão ou atividade com o exclusivo propósito de realizar
o interesse coletivo, preservando a dignidade das instituições
e a incolumidade do património público.
Art. 69 Os atos de improbidade administratiVa, em
_qualquer hipótese e ainda que simplesmente tentados, importam a perda da funçãq pública, a aplicação de multa civil,
a suspenção dos direitos políticos e a proibição de contratar
com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos-fiscais
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ou creditícios, direta ou iiidiretalnente, aínda que por intermédio de pessoa- jurídica da qual seja sócio majoritário.
Art. 7"' OcOrre-ndo lesão ao património público por
ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro,
dar-se-á o integral ressarcimento do dano.
Art. 89 No caso de enriquecimento ilícito, perderá o
agente público ou terceiro beneficiário os- bens ou valores
acrescidos ao_ seu património.
Art. 9~' Quando o ato de improbidade causar lesão ao
património público ou ensejai enriquecirhentO ilícito, caberá
ã autoddade administrativa responsável pelo inquéritO representar ao Ministério Público, para que r.:ste requeira ao juízo
competente, em procedimento cautela, a indisponibilidade
dos bens do indiciado.
Parágrafo UD.ico. A indisponib:fidade a que se refere
o caput recairá sobre bens que assegarem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante
do enriqueciníento ilícito.
Art. 10. O sucessor daquele que causar lesão ao património público ou se enriquecer ilicitame-nte está sujeítO às
cominaçõ_es desta Lei até o·Uroite do valor da herança,
Art. 11. Os atos de improbidade de que trata esta Lei
constituem crime de responsabilidade quando praticados por
qualquer autoridade sujeita à legislação específica.
Parágrafo único. A instauração de procedimento para
apurar crime de responsabilidade não impede nem suspende
o iriquétitõ -Oiil>focesso--)Udicial referido nesta Lei.
CAPÍTULO II
Dos A tos de Improbidade Administrativa
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públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso,
medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens
fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no art. 19
desta Lei.
VII--adquirir, para si mrpara àutrem, no· exercício de
mandato;-cargo, emprego ou função pública ou até dez anos
após o respectivo término, bens de qualquer natureza cujo
·valor seja desproporcional â evolução do património ou ã
reõda do agente público;
VIII -aceitar emprego, comissão ou· exercer atiVidade
de consultaria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica
que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado
por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente
público, durante a atividade ou nos cinco anos que se seguirem
ao respectivo desligamento;
IX- perceber vantagem económica para intermediar a
liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza,
ainda q~e mediante a elaboração de projeto ou prestação
de serviço de consultaria ou assessoramento;
X- receber vantagem económica de qualquer natureza,
direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência
ou declaração a que esteja obrigado;
XI- incorporar, por qualquer forma, ao seu patfimônlo,
bens, rendas, verbas, ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 19 desta Lei sem
a observância das formalidades legais e regulamentares aplicáve"is ã espécie;
XII- usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas
ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades
mencionadas no art. 1<? desta Lei.
Parágrafo úníCO. Os presentes ou donativos de valor
económico recebidos pelos agentes públicos na qualidade de
representantes do Estado estão automaticamente incorporados ao património da respectiva entidade. A comunicação
e entrega do bem dar-se-á no prazo de vinte e quatro horas
sob pena de caracterizar-se enriquecimento ilícito.

SEÇÃO I
Dos A tos de Improbidade
Admin-istratiVa que Importam Enriquecimento /licito
Art. 12. ConstitUi ato de improbidade administrativa
importando_ enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de
vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades
mencionadas no art. 1<? desta Lei,-e not~damente:
_
. SEÇÃO II ..
I - receber, pira si ou para outrem, dinheiro, bein móvel
Dos Atos de Improbidade
ou imóvel ou qualquer outra vantagem económica a: título
Administrativa que Causam Prejufzo ao erário
de comissão, percentagem, gratificação; prese-nte ou donativo;
Art. 13. Constituí ato de improbidade administr-ativa
II- perceber vantagem económiCa, direta ou indireta,
que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa
para facilitar a aQuisição, permuta ou locação_ de bem móvel ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriaou imóvel ou a contratação de serviços pelas entidades refe- ção, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das
ridas no art. 19 por preço superior ao valor de mercado;
entidades referidas no art. 1<? desta Lei, e notadamente:
III -perceber vantagem económica, direta ou iD.direta,
I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para incorpara faCilitar a ãllenaçâo;·permuta ou locação de bem público
poração ao património particular, de pessoa física ou jurídica,
.. ou o fornecimentO de serViçõ por ente estatal por preço inferior
. de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patriao valor de mercado;
monial das entidades mencionadas no art. 19 desta Lei sem
IV- utilizar, em obra ou serviço particular, veículos,
a observância das formalidades legais e regulamentares aplicámáquinas, equipari:ientós Ou material de qualquer natureza,
veis à espécie;
de propriedade ou à disposiçãO" de qualquer das entidades
II- permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurímencionadas no art. 19 desta Lei, bem como o trabalho de
dica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes
servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1<?
essas entidades;
desta Lei sem a observância das formalidades legais ou regulaV- receber vantagem económica de qualquer natureza, mentares aplicá veis à espécie;
direta ou iridireta, pari tolerar a exploração ·ou a prática de
III- doar â Pessoa física ou ]urldica bem como aos entes
jogo de azar, de lenocfuiq~ de f!arcotráfico, 4~ contrabando,
de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar despersonalizados~ ainda que de fins educativos ou assistenciaís, bens, rendas, verbas ou valores do património de qualpromessa de tal vantagem;
quer das entidades mencionadas no art. 1<?desta Lei sem obserVI- receber vantagem económica de qualquer natureza,
vância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis
direta ou,indireta, para fazer declaração falsa, enganosa, inâ espécie;
completa ou irregular sobre medição ou avaliação em obras
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Art. 15. Constitui ato de improbidade administrativa
IV- permitir oil facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do património de qualquer das entida- que viola direito ou garal!~ia -~ndiyidu_~_o -~~ercíciq de compedes referidas no art. 1" desta Lei, ou ainda a prestação de tência ou atribuição de forma abusiva ou ilegal causando dano
ou prejuízQ Çe,_qualquer natureza aos adminístrado~: __
serviço por parte delas, por preço inferiOi' ao de mercado;
V- permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação
CAPÍTULO III
de bem ou serviço por preço superior ao de--mercado;
-Das Penas
VI- realizar operação financeira sem Observância das
Art. 16. Independentemente;: das sanções penais, civis
normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiçnte
e administrativaS previstas na IegíSlãção específica, está' õ resou inidônea;
VII- conceder benefício administrativo ou fiscal sem ponsável pelo ato de improbidade sujeíto às seguint~s comia observância das formalidades legais ou regulamentares apli- nações:
I - na hipótese do art. 12, perda dos bens ou valores
cáveis ã espécie;
·
VIII- gerir ou administrar perdulária ou temeraria- acrescidos ilicitamente ao património, ressarcimento integral
do dano, quando houver, perda da funç~o pública! su_spensão
mente o património pUblico;
_dos direitos_ políticos de oito a dez anos, pagamento de multa
IX- frustrar, por qualquer meiO; a licitude de processo
civil de até três vezes o valor do acréscimo pahiriionial e
licifatório-ou dispensá-lo indevidamente;
_proibição de contratar com o poder público ou receber beneX- ordenar ou permitir a realização de despesas não _Jícios ou incentivos fiscaiS õu--creditíCios,' direta ou indin!taautorizadas em lei ou regulamento;
mente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual
XI -agir negligentemente na arre-cadação de tributo ou seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;renda, bem assim no que diz respeito à conservação do patril i - na hipótese do art. 13, ressarcimeiltO integral do
móniO público;
dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitaniente ao
XII -liberar verba pública sem a estrita obs_ervância das património, se concorrer esta circunstânCia: pe"rda da função
normas pertinentes ou influir de qualquer- forma para a sua pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos,
aplicação irregular;
pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano
XIII -permitir, facilitar o~.c~~cor~er para que terc~iro e proibição de contratar com o poder público ou receber benese enriqueça ilicitamente;
fícios ou incentivos fiscais ou cieditíciós, direta ou indiretaXIV- permitir que se utilize, em obra ou em serviço
mente, airida que por intermédio de pessoa jurídica da qual
particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de seja sócio majoritário-,'pelo praZo de cinco anos;
qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualIII- na hipótese do art. 14, ressarcimento integral do
quer das entidades mecionadas no art. 1" desta Lei, bem como dano, se houver, perda da ~_unção pública, St}Spensão dos direio trabalho de servidor público, empregados ou terceiros con- -tOS políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil
tratados por essas entidades. _
de até cem vezes o valor da remuneração total percebida
pelo agente e proibição de
SEÇÃO III
- ecmtiatai- cOm o poder público ou· receber benefícios-OU incenDos Atos de Improbidade Administrativa
·-··nvos fiscais ou ctediiícios, direta óu ·indiretanlente, ainda que
que Atentam Contra os Princípios Reitores
por intermédio- de pessoa jurídica da qual seja sócio majorida Administraç-ão Pública
tái'io, pelo prazo de três anos;
Art. 14. Constitui- ato--de improbidade adminiStrativa
IV- na hipótese do art. 15, ressarcimento do dano, perque atenta contra os princípios reitores da administração públi- da da função pública, suspensão dos direitos políticos de um
ca qualquer ação ou ·omissâo que viole os deveres de honesti- a três anos, pàgamento de multa civil de até cinqüenta vezes
dade , imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições,
o val_or da remuneração total percebida pelo agente e_proibição
e notadamente:
ae·-oontrata:r coiil ó -p_oder público- o_u- ~~~ber benefícios ou
I -praticar ato visando fím proibido em lei ou- regulaincentiV()S fiscais ou crediiícios, direta ou indiretamente, ainda
mento ou diverso daquele previsto, explícita ou implicitamen- que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majote, na regra de competência;
ritáriO, pelo prazo de um ano.
II -retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato .:.____ Pa!ágrafo único. Na fiXação das penas pi-evistas nesta
de ofício;
·- ~-~i S! juiz levará_ e_m conta, especialmente, a extensão do
III- revelar fato ou circunstância de que tem ciência dano-causado assim como o proveito patrimonial obtido pelo
em razão das atribuições e _que deva permanecer em segredo;
ag_~nte.
IV- negar publicidade aos a tos oficiais;
- Art. 17. A perda da função pública e a suspensão dos
V- frustrar a licitud-e de concurso Público;
direitos políticoS só se eíetivam cOni O trânsito em julgado
VI- deixar de prestar contas quando esteja obrigado _da ~enten,ça co9~em~tó_ri'<i_. - a fazê-lo;
Parágrafo único. A autOridade judic_íal oU aciininisiraVII -praticar ato para favorecer alguém política--oU adtiva competente poderá detenninar o afastamento do agente
ministrativamente;
público do exercício do cargo, emprego ou função, s~m preVIII- revelar ou permitir que chegüe ao conhecimento
juízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária
de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial,_ teor de
à instrução processual.
medida política ou económica capaz de afetar o preço de
Art. 18. A aplicação das sanções previstas nesta Lei
mercadoria, bem ou serviço.
independe:
_ _ _
__
_ ~-da efetiva _q-corrência de dano ao património público;
SEÇÃOIV
II- da_ aprovação ou rejeiçãO das contas pelo -órgão de
Dos A tos de Improbidade Administiativa
cõtitrole interno ou pelo Tribunal ou Conselho _de Contas.
que Violam Direito ou Garantia Individual

I

I

Dezembro de 1991

DIÁRIO DQ CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Quarta-feira 4 8.?49

§ 4'? O Ministério Público, se não intérViei-no processo
CAPÍTULO IV
como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei, sob
DO Procedimento Administrativo
pena de nulidade.
e do Processo Judicial
- Art. 25~ Para apurar qualquer ilícito previsto nesta Lei,
Art. 19. Qualquer pessoa podáá representar à autori- o Ministério Público, de ofício, a requerimento de autoridade
dade administrativa competente para ·que seja instaurada in- administrativa ou mediante representação formulada de acorvestigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade.
do com o disposto no art. 19, poderá requisitar a instauração
Art. 20. A reprCsent.içao, que será esCiífa ou reduzida de inquérito policial, de procedimento administrativo ou, aina termo e assinada, conterá a qualificação do representante, da, sob a sua presidência, promover o inquérito civil, no curso
as informações sobre o fato e s_ua autoria e a indicação das do qual poderá expedir notifiCações com condução coercitiva,
provas de que tenha conhecimento.
proceder a inspeções e ã tomada de depoimentos sob comproParágrafo único. A autoridade__administrativa só rejei- misso, requisitar perícias, documentos, estudos, dados técnitará a representação, em despacho fundamentado, se esta cos, certidões e informações, inclusive diretamente dos entes
não atender ao prescrito no caput. A rejeição não finpe"de públicos e particulares, assinalando prazo que não poderá
a representaÇão ao Ministério Público.
ser inferior a dez dias úteis.
Art. 21. Atendidos os requisitos-foniúi.iS da represenParágrafo único. O sigilo bancário, financeiro ou fiscal
tação, a autoi"l.dade determinará a imediata apuração dos fatos
não pode ser invocado como óbice ao atendimento das requisique, em se tratando de servidores federais, será -processada ções previstas neste artigo, ficando o órgão do__ Ministério
na forma prevista nos arts. 148 a 182 da Lei n' 8.112, de
Público responsável, neste caso, pelas informações que lhe
11 de dezembro de 19_90 e, em se tratando de servidor militar, forem confiadas.
e acordo com os regulamentos disciplinares das Forças ArmaArt. 26. Quando a ação civil tiver por fiuidamento O
das.
inciso VII do art. 12, cabe ao agente público- ou beneficiário
Art. 22. A comissão processante dará conhecimento ao demonstrar a origem lícita dos recursos financeiros utilizados
Ministério Público e-ao Tribunal ou Conselho de Contas da para a aquisição dos bens e valores ali mencionados.
existênCia de pro-cedimento administrativo para apurar a práArt. 27. A sentença que julgar procedente ação civil
tica de ato de improbidade.
de reparação de dano ou decretar a perda dos bens havidos
Parágrafo único. _ 0-_Mfriistério- Público ou o Tribun_al ilicitamente '!~terminará o pagamento ou a reversão dos bens,
ou Conselho de Contas-po-derá, a requerimento ou de ofício, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada
designar representante para acompanhar o procedimento ad- pelo ilícito.
ministrativo.
CAPITULO V
Art. 23. Havendo fundados indícios de responsabilidaDa Prescrição
de, a comissão representará_ao Ministério Público ou à procuArt. 28. As ações tendo_ por objetivo a apliCação das
radoria do órgão para que requeira ao jufzo competente a
decretação do seqüestro dos bens d_o_ agente ou_ terceiro que penalidades pevistas nesta Lei prescrevem:
I -em vinte anos, quando se tratar de sanção patrimOtenha enriquecido ilicitamente ou caUsado dario ao património
nial;
público.
I I - em dez altOs-; nos demais casos.
§ 1' O pedido de seqüestro será proces-sado de acordo
Parágrafo úrüco. Em qualquer hipótese, a prescrição
com o disposto nos arts~ 822 e 825 do Código de Processo
·começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido.
Civil.
§ 2'? Quanfo TorO Cas-o, -o 'pedido incluirá a investlgãÇãó,
CAPfTULO VI
o exame e o blo_queio de bens, contas bancáriaS e aplicações
- Da Declaração de Bens
financeiras mántidas pelo indiciado no exterior, nos termos
Art. 29. A posse e o exercício de agente público são
da lei e dos tratados internacionais.
condidoriados à apresentação de declaração-dos bens e valores
Art. 24. A ação principal, que terá o rito ordinário, que compõem o seu património privado, a fini de ser arquivada
será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica no serviço de pessoal competente, que deverá remeter cópia
interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida à Delegacia da Receita Federal.
cautelar, e terá por objeto, além do ressarcimento do dano
§ 1~ A declaração compreenderá imóveis, móveis, see perda do acréscimo patrimonial decorrente do enriqueci- moventes, dinheiro, títulos, ações e qualquer outra espécie
mento ilícito, a suspen-são-dos direitos políticos, a perda da de bens e valores patrimoniais, localizados no País ou no
função pública, a condenação ao· pagamento de multa civil exterior, e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores
e proibição de contratar com o poder público nós limites fixa- patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de oudos nesta Lei.
tras pessoas que viviam sob a dependência econômíca do de§ J<.> É vedada a transação; acordo ou conciliação nas clarante, excluídos apenas os objetívos e utensílios de uso
ações de que trata o caput.
doméstico usual.
§ 2'? A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá
§ 29 A declaração de bens seiá anualmente atualizada e
as· ações necessárias à complementação do ressarcimento do na data em que o- agente público deixar o exercício do manpatrimónio público.
dato, cargo, emp.rêgo ou função.
§. 3"-1 No caso da ação principal ter sido proposta pelo
§ 39 Será punido com a pena de demissão, a be~ do
Ministério-Público, a pessoa jurídica interessada integrará a serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o
lide na qualidade de litisconsorte necessário;- devendo suprir agente público que se recusar a prestar a declaração dos bens,
as omissões e falhas da inicial e apresentar ou indicar os meios dentro do prazo determinado, ou que a prestar falsa, enganosa
ou incompleta.
de prova de que disponha.
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o declarante, a seU critério,

poderá entregar cópia

da declaração anual de bens apresentada â Delegacia da Receita Federal na conformidade da legislação do Imposto sobre
a Renda e proventos de qualquer natureza, com as necessárias
atualizações, para suprir a exigêrtcia contiàa no caput e no
§ 2' deste artigo.
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Art. 37. São revogadas as Leis n~" 3.164, de 1~de junho
de 1957, e n' 3.502, de 21 de dezembro de 1958, e demais
disposições em contrário.
-

EMENDAN'l
(de plenário)
Suprima-se, no inciSo VI do art. 12 e no § 3q do art.

CAPÍTULO VII
29, a expressão:-"incompJeta".
Das Disposições Penais
Justificação
Art. 3U. COnstitui crime a representação -por ato de imA palavra "incomJ)leta",-interpretada no sentido amPlo,
probidade contra agente público-ou terceiro beneficiário quan- .
poderá a~arretar ijustiças riá a-plicação dos dispositivos. Por
do o autor da denúncia o sabe inocente.
exemplo, a falta de alguns dados sujeitos a posteior apresenPena: detenção de seis a dez meses e muJta.
Pará~rafo úilico.
Além da sanção- p-enal, o denunciante tação, tais como, escrituras, certidões, etc. não invalida a
declaração, ao ponto de aplicar-se tão seceras penas. Por outro
está sujeito a indeiiizar o denunciado pelos danos materiais,
lado, vista restritivamente, uma declaração incompleta é uma
morais ou à imagem que houver provocado.
declaração incompleta é uma declaração falsa. Portanto, para
Art. 31. ConstitUí crinie, punido com a pena de recJu~
evitar-se rigor exacerbado na aplicação da lei a palavra deve
são de um a três anos e multa, a -recusa, o retardamento,
-ser suprimida.
a omissão ou o fornecimento incoinpleto de dâdos técnicos,
Sala aas Sessóes, 3 de dezembro de 1991. - Senador
períciaS, documentos, estudos,livros e informações destinadas
Jonas ~inheiro.
à instauração de inquérito civil ou à propositura de ação civil
pública ou penal, quando requisitadOs pelo Ministério Público.
EMENDA N•2
Art. 32. Além das cominações civis, administrativas e
(de plenário)
políticas previstas nesta Lei e na legislação especial, as cond~~
Suprima-se,
do
art.
12, o seu inciso VII e, conseqüentas descritas nos arts. 12 a 15 sujeitam os seUS autores às
tem~nte, o art. 26 .
. seguintes sanções penais:
Justificação
I - no caso do art. 12, à pena de reclusão de três a
doze anos e multa;
A prOibição contida no incisO Vir do art. 12, re~e o direito
II- no caso do art. 13, à pena de reclusão de dois a de propriedade (art. 5' XXII); considera o agente público
oito anos e multa;
··
culpado antes de serjulgado, COIJtr;,triando o art. 5'?, LVII;
III -no caso dos arts. 14 e 15, à pena de reclusão de e institui pena sem crime, fato qUe o art. 59~ XXXIX não
um a cinco anos, e multa.
perinite e foge aos princípios gerais do direito. Não pode
Parágrafo único. Nas mesmas pen·as incorre-quem, nies~ -haver punição sem um julgamento! Qual o crime cuj;;t pena,
mo não sendo agente público, concorre, de qualquer modo, no caso, é não permitir a ampliação do patrimônio do agente
para a realização das condutas descritas nos arts. 12 a 15 õtcexígertte público? Reputamos este inciso como inconsti~
tucional e injurídica. Se assim considerado, o art. 26, por
desta Lei.
Art. 33. __Nos crimes previstos nesta Lei, a prescrição, conseqüência, também deve ser suprimido.
Sala das Sessões, 3- de dezembro de 1991. --Senador
antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr
Meira Filho.
da data em que o fato se tornou conhecido.
§ 1' Para fins de prescriÇão após o trânsito_ em julgado
EMENDAN'3
da sentença condenatória, não se admite termo inicial anterior
(de plenário)
à data do recebimento da denúncia.
Dê-se ao parágrafo úriícO do art. 12 a seguinte redação:
§ 2~' -- São causas de interrupção do prazo presCricional,
além daqueles previstos no art. 117 do Código Penal:
Parágrafo único. Os. presentes ou -donãtíVos de
I - a instauração de inquéritO polici3.1;- -·
valor económico recebidos pelos agentes públicos na
II - a instauração de inquérito civil;
qualidade de representantes do Estado ficam automatiIII- a instauração de procedimento- administrativo.
camente incorporados ao patrim.ônio da respectiva enti~
Art.- -34. Aos crimes definidos nesta Lei aplica-se o disdade. A comunicação e entrega do bem dar-se-á no
posto nos arts. _2\' e 5~' da Lei n~ 8.072, de 25 de julho de
prazo de vinte e quatro horas da chegada do agente
1990.
públíco à sede do órgão repreS(!J!~~c!C?,_ sob pena de
caracterizar-se enriqUecimento ilícito.
CAPÍTULO VW

Das Disposições Finais
Art. 35. Acrescente_~se o seguinte § 3~ ao -an. 1~'- d-o
Decreto-Lei n' 201, de 27 de fevereiro de 1967:
«Art. 19. ··~···········~u··~--•ui!~•~-~-.o:;::,;___._._"-",.-••-••··
A ação penal pode ser proposta durante ou
após o térmíno" do mandato do prefeito municipal, iniciando-se na data em que for protocolada a denúncia."
Art. 36._ Esta Lei entra em vigor na: data de sua publi~
cação. ·
§ 3'

Justificação
O prazo de vinte e quatro horas dado ao-agente público
para comunicar e entregar os presentes ou donativos recebidos
na qualidade de representante do Estado, ao património público, ínsito no parágrafo único do art. 12, cabe uma indagação:
a partir de quando se conta o prazo, do recebimento? Da
data que o ~gente chegou á sede do órgão? Ou da data que
o agente deixou de ser representante? Para que não haja
dúvida na aplicação da lei, essa lacuna deve ser preenchida
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Sugerimos seja o prazo contado a partir da chegada do agente

público à sede do órgão representado.
Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1991. Hugo Napoleão.

Dê~se

Senador

EMENDA N•4
(de plenário)
ao inciso III do art. 13 do Projeto-a seguinte

recta~

ção:

III- doar a pessoa física ou jurídica bem como
ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativo
ou assistenciais, bens, rendas, verbas ou valores do
património de qualquer das entidades mencionadas no
art. 1n desta Lei sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie;
Justificação
Registra-se -no inciso III, do art. 13, na expressão "aos
entes. -despersonalizados" uma cacofonia rejeitada pela boa
técnica legislativa. Fácil expurgá-la usando-se a expressão no
singular.
Sala das Sessões, 3-12-91.- Senador Levy Dias.
EMENDA N•5
(de plenário)
Substitua-se, no art. 19, a expressão "pessoa" pela expressão "cidadão".
Justificação
Com o uso" da expressão "qualquer pessoa", quer nos
parecer que as pessoas incapazes estão incluídas, o que seria
um absurdo, no campo do direito.
_ _ _ _
Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1991. - Senador
Levy Dias.
EMENDA N•6
(de plenário)
No art. 21, in fine, onde se lê:
... "de acordo com os regulamentos disciplinares
das Forças Armadas".
Leia-se:
" ... de acordo com os respectivos regulamentos
disciplinares."
Justificação
O art. 21. manda aplicar os regulamentos disciplinares
das Forças Armadas na apuração dos fatos de improbidades,
em se tratando de servidor militar. Como o alcance desta
lei projetada atinge servidores militares não pertencentes às
Forças Armadas, o certo seria dizer: "de acordo com os respectivos regulamentos disciplinares" ao invés da express_ão: "de
acordo com os regulamentos disciplinares das -Forças Armadas".
Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1991. - Senador
Hugo Napoleão.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em discus:loão o substitutivo, em turno suplementar.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em discussão o projeto e as emendas.
Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel, para
discutir.
O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Para discutir.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr~s e SrS. Senadores, estamos discutindo, em turno suplementar, um projeto
de lei oriundo da Câmara dos Deputados, de iniciatíva do
Senhor Presidente da República, Ferriando Collor de Mello.
Sua Excelência propôs, através de mensagem que encaminhou
ao Congresso Nacional, um projeto de lei que "dispõe sobre
à sanções aplicá 'leis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou
_função JJ.a --~dministração pública di reta, indireta ou fundacional e dá outras providências".
Trata-se, Sr. Presidente, de uma providência de inequívoco interesse público, visto que, com sua aprovação, assegurar-se-á um melhor desempenho da administração pública,
punindo-se adequadamente, inclusive com suspensão de_direitos políticos, perda de cargo, indisponibilidade de bens ou
ressarcimento de danos causados, todos aqueles que se comportarem de maneira ímproba no exercício de funções públicas
das mais diferentes ordens.
O projeto, uma veZ aprovado na Câmara, foi submetido
à consideração do Senado. Na ComiSsão de Constituição, Justiça e Cidadania, para onde fcii Vestibularmente distribuído,
· teve como Relator, o Senador Pedro Simon, que ofereceu
sobre a matéria não somente o parecer mas também o substitutivo, com o qual nós ficamos integralmente de acordo. Tanto
isso é que co-ncordamos com a sua aprovação, o que ocorreu
de forma consensual aqui no plenário.
Ocorre, todavia, como tive oportunidade de dizer a S.
Ex~ o nobre Senador Pedro Simon, que diferentes Colegas
de representação popular, integrantes desta Casa, como o
Senador Hugo Napoleão, o Senador Jonas Pinheiro, o Senador Meira Filho e o Senador Levi Dias, verificaram e descobriram que no substitutivo do Relator havia, ali e acolá, se
bem que tenha sido um trabalho fe"itO cOm muita seriedade
e com muito espírito público,_ co-rno sói acontecer com as
proposições que são relatadas pelo Senador Pedro Simon,
que ali e acolá, havia alguma imperfeição, o que justificava
_emendas meramente redacionais~ Por se trataram de emendas
__ redacionais, as emendas só foram recebidas, a meu ver acertadamente, por ocasião deste turno· suplementar. É o que fãzem
agora os eminentes Senadores os quais acabo Qe me reportar.
Eles oferecem, conseqüentemente, emendas que não alteram
a proposição. Tampouco mOdificam o projeto. Essas emendas
apenas buscam aperfeiçoar a redação. Faço questão _de dizer
-isso para deixar claro que essas emendas não alteram o texto
do projeto. São efuendas de redação, de técnica legislativa
que buscam aprimorar sua proposição e dar-lhe o mais fiel
e exato cumprimento. Por isso, tiVe a OpOrtunidade de dirigirme a S. Ex~ o nobre Senador Pedro Simon, Relator da matéria,
Solicitando a sua_atS!nção para as proposta-s que estavam sendo
oferecidas a sua cpnsideração, e de_~- Ex~, tenhO certeza,
receberemos um tratamento adequado às sugestões que estão
sendo oferecidas através de emendas.
Faço· questão de frisar, Sr. Presidente, sem querer ler
as emendas, e mtiito__ menos as justificativas, que sáo_ meramente emendas de redação, e que alteram o texto apenas
de forma perfunctória, mas com o objetivo de dar aos dispositivos alterados a mais fiel, "exata e adequada execução.
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Sabe-se muito bem que a lei é boa ·ou má dependendo
da sua execução. E com isso estamos entendendo que da
melhor forma esta lei será cumprida. Ela vem ao encontro,
não somente dos objetivós da administração federal, mas vem
ao encontro também dos objetivos da sociedade brasileira.
que deseja, naturalmente, que a adminiStraÇáó pública se pro~
cesse cada vez de forma mais honesta, conseqüentemente coibindo e evitando fraudes e outros crimes contra a administração pública.
~ _ Daí por que, Sr. Presidente, desejei fazer, neste ínstante,
esta minha breve intervenção, no momento em que a matéria
entra em discussão no s-eu turno suplementar.
O SR. !'RESIDENTE (Mauro Benevides) - Prossegue
a discussão da matérí3..
O Sr. Esperidião Amln- Sr. Presidente, peÇo a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (l'DS ...,-SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a matéria está
vencida, mas creio que com a sua gen-erosida~e não estará
perempta. Pediria que fosse considerado meu voto ''não .. nos
itens 1 e 2 da pauta.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ...,-A Mesa consignará o voto contrário de V. Ex• às proposiç6es anteriores.
O Sr. Humberto Lucena- Sr. -Presidente, peço a palavra
para discutir.
-
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e ~ Folha de S. Paulo, que quas_e diariamente dão conta de
alguns ilícitos no campo administrativo. E cabe também lembrar, neste !JlOmen_to, que algumas denúncias vêm sendo divulgadas por revistas de grande circulação nacional, como a Veja
e a lstoÉ/Senhor.
Sr. :Presidente, sr~~ e_ Srs. senadores, quero (:fiZe-r Que
não é a falta de uma legislação que puna o ilícito administrativo
que, porventura, vem redundando_na_impunidade que impera
riQ_País, que, por sua vez, serve de estímulo a outros ilícitos;
pelo contrário, temos aí uma verdadeira parafernália legal
que habilita o Poder Execu~ivo, em_ t_odas as suas esferas,
a não- só apurar como, sobretudo, a punir todos os delitos
porventura praticados na administração pública, visando ao
enriquecimento ilíciio.
·
Na verdade, porém, o projeto govemal)lental, não só
agiliza mais os inquéritos como, também, estabelece penas
mais graves em alguns_ casos e_, sobretudo,_ dispõe no art. 9",
textualmente: · ·
"Art. 99 Quando o ato de improbidade causar
tesão ao Património públíco ou ensejar enriquecimento
ilícito, caberá â autoridade administrativa responsável
pelo inquéritO represeri.tar ao Ministério Público para
que este requeira, ao jufzo competente, em pioc.edimento cautelar, a indisponibilidade dos bens do indiciado."
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que desejo ressaltar
nesse instante em homenagem, inclusive, ao Senador Pedro
Simon, nobre Relator da matéria, é que S. Ex~ ampliou bastante o universo daqueles que poderão ser alcançados pelas
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo malhas dessa nova legislação- se o projeto vier, como ·nós
esperamos, a se transformar em lei, - nos termos do seu
a palavra ao nobre Líder Humberto Lucena.
substitutivo apresentado por S. Ex~ na Comissão de_ Cb_nstiOSR. HUMBERTOLUCENA(PMDB -PB. Para discu- tuição, Justiça e Cidadania e, agora, submetido ao Plenário
tir.) -Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Sena9o_res, desejo, neste do Senado. Quero mencionar, por exemplo, o que dispõe
instante, dizer que a Bancada do PMDB, por unanimidade, o art. 39 do subSfitutiVó ·do Senador Pedro Simon, ao estabecomo não podia deixar de ser, votou a favor tlo substitutivo lecer:
do nobre Senador Pedro Simon, ReJa torda rn,atéria, n3. Comis"Art. 3~ As disposiçõ~s desta Lei são aplicàveis,
são de co-nstituição, Jus-tiça_ e Cidadania.
no que couber, àqllele que, _mesmo não sendo _agen_t_~_
S·. Ex~ debruçou-se, durante algum tempo, sobre o projeto
-púbTico,- inauza-õu COiiCõifã -para -a -p-iátlCa -dO ãiõ de
àe iniciativa govetnamental, com as alterações que lhe foram
improbidade ou dele se beneficie sob qualqu~r forma
feitas na Câmara ~dos Deputados e apresentou um parecer
dii-eta
ou indireta."
que bem reflete a sua formação de homem público, inteiramente voltada para a defesa da mais rigorosa austeridade _
Evidentemente o que S. Ex~ quis, através desse dispositivo
administrativa, que,- ã.liás é um dos princípios fundamentais por demais oportuno. foi estabelecer a possibilidade de algudo programa do PMD B.
mas pessoas que não sáo servidores públicos, mas contribuem
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que ora se discute, para os ilícitos administrativos, na medida em que exercem
em turno suplementar, é a proposição do -Senhor Presidente o chamado tráfico de influência - ou por pertencerem às
da República, ou· seja,
-------entourages do poder- seja de qualquer nível-, por serem
"O Projeto de Lei da Câmará n' 94,de 1991 (n' familiares ou amigos íntimos dos governantes - e aprovei1.446/91, na Casa de origem), d~ iniciativa do_Presi- tam-se do seu prestígio para enriquecerem ilicitamente.
Portanto, desejo saudar, em meu nome pessoal e da Bandente da República, que dispõe sol:;lre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos_ de enriquecimento cada do PMDB, o ilustre Senador Pedro Simon por ter estenilícito no exercício de mandato, çarga, emprego ou dido a essas pessoas que não são servidores públicos, _mas
função na adri:Iinistração pública direta, indireta ou fun- que praticiim tráfico de influência, no seio da administração
pública.
dacional e dá outras providênCias-~"":
Há dispositivos nesse_ substitutivo que, se transformados
Na verdade, o que pretende oi projeto é estabelecer penas em lei, forem colocados em prática poderão ser por decisão
mais rigorosas patã-os crimeS con"ti'a a administração pública, política dos governantes, instrumentos eficazes de combate
cuja prática vem ocorrendo amiúde em nosso País, sendo, à improbidade administrativa neste País_.
inclusive, de uns tempos para cá, objeto de denúncias freqüenEra Q que eu tinha a dizer. (Muito beml)
tes na imprensa do País. Há alguns órgáo;s da imprensa, fncluO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
sive,-que se dedicam, com mais interesse, a_esse tipo de noticiá· ·
rio. Quero refeiir:.:me de modo especial ao Jornal do Brasil a palavra ao nobre Senador Maurício Corréa.
1
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O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT-' DF. Para discutir. tes; ele também se dirige àqueles que exercem mandatos eleSem revisão do orador)- Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senado- tivos.
Peço a atenção de V. Ex~s para o artigo 29, que dispõe:
res, participei, na Comissão de CohstitliíÇaó; Justiçá e Cidadania, dos debates relativos à aprovação deste projeto de origem
__ ._... ..RePuta~se agente público. para os efeitos desta
do Executivo e Que, evidentemente, já foí-VOt::ido Pela Câmara
Lei todp aquele que exerce, ainda que transitoriamente
dos Deputados. Em virtude de o Presidente da República
. ou sem remu,neração, por eleição, nomeação, designater invocado o art. 64, a matéria está tendá oS trâmíteS precõni- ção, contratação ou qualquer outra forma de investi~
zados pelo rito da urgéncia. Mas, o Senador Pedro Simon
dura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função
fez um apurado exame de modo que aquelas impropriedades
nas entidades mencionadas no art. 19"
-diria até "alguns equívocos terminológicos e até de essência
Oart. l"'é amplo, Sr. Presidente.
do projeto originário ....;.... for:irri totalmente corrigídas. E, na
verdade, temos que ter um projeto ou uma norma- melhor
"Os atos de improbidade praticados poi qualquer
dizendo - que procure disciplinar essas relações produzidas
agente_ público, servidor ou não ... "
com relação ao empregado público, ao servidor público e
Estamos votando, p·ois, um projeto de grande alcance.
o Estado, enfim, irregularidades, subornos, corrupções que
Vamos mais uma vez aprovar o substitutivo, reservando·nos
infestam a administração pública.
De sorte que esfe projeto vis·a exatamente a nortrtatizar, o direito de acolher alguma emenda que venha aprimorar
a proposição.
a criar mecanismos de proteção do Estado contra esses que
Este é, -sr. Presidente, o-pronunciamento da Liderança
abusam da sua condição de funcionário público, mediante
do PSDB. Muito obrigado.
a prática de atos dos mais irregulares, os mais ilícitos possíveis.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Prossegue
O Senador Pedro Simon fez, portanto, um trabalho que
é digno de apreço. E lá, naquela ocasião, votamos favoravel- a discussão da matéria.
mente ao projeto. Nós também, do PDT, encaminhamos favoO Sr. Amir Lando- Sr. Presidente, peço a palavra para
ravelmente à aprovação que, de resto, já foi até concretiiada discutir.
no projeto de substitutivo do Senador Pc~:dro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
No que tange às emendas apresentadas pelo nobre Senador Marco Maciel vamos aguardar o parecer do Relator e a palavra ao nobre Senador Amir Lando.
nos posicionaremos.logo em seguida.
-Mas a verdade, Sr. Presidente, é que já fazia hora de
O SR. AMffi LANDO (PMDB - RO) - Para discutir.
termos um mecanismo legal capaz de coibir esses abusos, Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. Sr~ e Srs. Senadoessas irregularidades que se transformaram numa epidemia res, a matéria ora em discussão carece de uma reflexão mais
profunda.
em nosso País.
De modo que fico na ~aguardo do parecer do Relator
Não há dúvida de que se avança muito em termos de
-acho que S. Ex~ já tem condições de fazê-lo - , e vamos coibir a improbidade administrativa, nãO há dúvida de que,
nos posiCionar sobre as emendas agora apresentadas.
em um esforço hercúleo do Exm9 Relator, Senador Pedro
Em síntese, o PDT já votou faVoraVehiiente em razão Simon, tentou~se, por todas as formas, ãprimorar as dispo~
do alto mérito do substitutivo apresentado.
sições que visam coibir os atos de improbidade.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
No entanto, estou convicto .de que essa legislação ainda
está muítO distante, em termos de eficiência, de coibir a malO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo versação d:<~s reçurso~, dos bens, enfim, de;> património público.
Há, hoje, disposiÇões Pen3Js ·ria-legislação, no capítulo
a palavra ao nobre Líder, Senador Chagas Rodrigues.
que diz respeito aos crimeS contra a adminiStração pública,
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB -PI. Para discu- · · que por si só, se· eumpridas, executadas, poderiam coibir de
tir.) --Sr. Presidente e Srs. Senadores, está em discussão forma eficiente o .enriquecimento ilícito, a improbidade admio Projeto de Lei da Câmara n9 94, de 1991, de iniciativa nistrativa; a cOfrupçc!b ativ~l e ·a pa-sSiva. No entanto, Sr. Presido Presidente da República, que dispõe sobre as sanções apli- dente, e Srs. Senadores, esses crimes estão envoltos em um
cáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito ciclo de proteção· recíproca entre corruptor atívo e corruptor
no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na admi- passivo. E enquanto continuar essa bipolaridade, não vejo
nistração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras como, efetivamente, poder-se-á punir os culpados de forma
·
·
· eficaZ.
·
providências.
O projeto· tem, Portanto', urn.·-alto alcance moralizador
Registro este ponto de vista porque entendo ser funda~
e nós, Sr. Presidente, dos países subdesenvolvidos da América mental alterar-se esse quadro, criar um elemento desestabie do Mundo, precisamos lutar - sobretudo nestas áreas - · lizador nessas relações que se processam às escondidas. no
contra os desmandos e o enriquecimeritõ ilíCito que vem favo- sigilo que só os donos dos interesses sabem como se passam.
recendo servidores e prejudicando a coletividade.
Existem mil formas de burlar essa lei; existem maneiras
Este projeto de iniciativa do Poder ExecUtivo e aprimo- de proteção entre corruptor ativo e passivo que fazem com
rado na Cârila:ra:e··no Senado precisa ser aprovado. Quero que esses crimes·passem ao largo das vistas da Justiça e a
louvar o trabalho do Relator na Comiss.ãó de Constituição impunidade continua a ser a regra efetiva, como tem ocorrido
Justiça e Cidadania, o nobre Sen3dor Pedro_~iriloTI., qiiC fez -·-aolongo da república, ao longo da vida deste País.
um trabalho digno de encômios.
Chamo a atenção desta augusta Casa para pensarmos
Já aprovei o substitutivo na Comissão de Constituição,· ·-numá·solução, uma solução· que efetivarnente crie e cinda
Justiça e Cidadania e nesta oportunidade peço· a atenção para esse ciclo de proteção entre corruptor ativo e passivo, e para
o seguinte: o projeto não éstá endereçado apenas ao·s servido- iSso entendo que seria fundamental estabelecer-se uma dispo.

.
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sição para extinguif a punibilidade, sobretudo para o corruptor
ativo que denunciasse ã autoridade competente a prática deliR

tuosa antes da instauração da lei penal.
Faço este registro porque entendo que esse mecanismo
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ti va da Proposição foi da Mesa do Senado Federal, tendo

ela sido aprovada pela unanimidade do Senado e enviado
à_Câl)l(lra do_s Deputados.
_-_
3 ..:..._É- lamentável que matéria de tamanha importância

estabelece um elemento desestabilizador, um elemento de tenha sido enviada em regime de urgência inviabilizan.do uma
desconfiança entre as partes criminosàs~--de taf modo que se aqJpla instrução legislativa, com a tornada de depoimentos
instalaria o pavor, _o medo, o terr0:r da denúncia iminente e _autoridades especialistas que certamente contribuiriam para
e, só assim; eStáifãrlio-s-=-tre fato áiand_o -~!!! _l_?le~n!smo legal o aperfeiçoamento do_ texto.
.
capaz de quebrar por definitívo eSse m<:mt'?_ d~ _ pr9_teção que
4-:- O projetO" que chega ao Senado apenas consolida
existe entre os corruptos. Só assim a sociedade brasileira iria ··' ~.legislação vigente editada sob a égide ~da ConstituiÇão de
conquistar, no meu entender, uin rileio para melhor fiscalizar, 1946._ que, por sua vez. previa uma tutela-le-gal bem menos
um método que o Sr. Relator, inclusive,_ procurou ampliar: rfgida do que a Carta de_1~88.
a forma, até mesmo a iniciativa ·da ação penal - a denúncia
5- A Constituição de 1946 sancionav-a apenas ã conduta
do fato pode ser realizada por qualquer cidadão; qualquer daqueles que se enriqueciam ilicitamente por influências ou
cidadão poderá denunciar o fato criminoso mediante repre- com o abuso de cargo ou emprego público; já a Constituição
sentação.
de 1988 prevê a punição dos atas de improbidade em geral.
Isso é fundamental, é uma inovação, e é evidente que
6-0 Projeto do Governo é falho basicamente por dois
se entrega nas mãos de qualquer cidadão a possibilidade de_ motivos:
fazer uma representação. Portantq~_ a inicia~ív~_ da açáo penal
-porque identifica ato de improbidade exclusivamente
fica ná 6rbita do cidadão- isso me parece um avanço, apesar com a hipótese de enriquecimento ilícito; e
de ainda ser muito pouco. ·Precisamos, realmente, conceituar
---:- pói-qu-e condiciona a ilicitude de enriquecimento ao fato
os_ crimes de forma mais efetiva, mais clara, definida, mais de o agente público ter recebido a vantagem indevida de quem
concisa. É preciso parar, neste País, com essa fúria legiferante tenha interesse que possa ser atingido ou amparado por ação
e estabelecer uma legislação penal ampla, com preceitos aber- ou omissãO decOrrente das atribuiçõe-s do s·ervidor.
tos, sem uma definição precisa. Queremos exatamente uma --" --A-consê"qüência prática é-que; a vingar a propo-siÇãO õrigitipificação clara-e- COncisa dos crimes para que qualquer cida- nal do Poder Executivo, 0 enriquecimento indevido do agente
dão possa entender o que é e o que nãõ- é -delito. A forma público só será punível caso se consiga provar que o corruptor
como se procura realizar nessa lei as sanções penais vai levar tenha interesse virtual capaz de ser afetado pela atuação-do
_ _ ~ _ _ _.
a um nível de frustração muito grande para a sociedade brasi- servidor_.
leira.
Ora, o agente público só deve perceber as vantagens
Por isso, Sr:--PreSide"rite,-com -esses- reparos !3-COmpa-nho, I:Oúentes ao exercício de sua função e pagas pelos cofres públiassim mesmo, o eminente:: Relator, ao qual quero render as cos. Qualquer outra é de se reputar indevida e caracterizando
minhas homenagens pelo esforço, pela pureza de princípios ato de improbidade.
e, sobretudo, por· este esforço de buscara-p-unição aos delinSão as seguintes as mudanças que estamos apresentando
qüentes. No entanto, vejo que essa nmrna-oferece uma série no substitutivo para alterar essa realidade:
de defeitos e ii:npropfiedades legislativas. Por essa~az~o, por
1 - resguardar também o património público de emprecerto, não alcançará os seus-objetiVos finais.
sas incorporadas aqualquc;r título, bem como daquelas para
o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevide"s) - Prossegue cujo património ói.i"ci.Jsteió o eráiíó haja concorrido com mais
a discussão da matéria. (Pausa.)
de 50%, que é o art. 1~';
Não havendo quem peça a palavra, ence_!~~~ a d_i~~ussáo.
2- ampliar o conceitõ -qe agente público para sujeitar
Estando a matéria em regime q~ __ urgênda~ solicito do às penas desta lei as pessoas que exerçam cargo de qualquer
Senador Pedro Simon o pa-recer da COmisSão de Constituição, investidura nas entidades que recebam do erário;
Justiça e Cidadania sobre as emendas.
3-: incluir ~ptr~ _us- puníveis õs- que induzem à prática
O SR. PEDRO SIMON (PMDB -RS. Para proferir do ato de improbídade;
.
.
parecer. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente. srs e
4 ::-definir o -que é o-_dever-de probidade, identificando-o
Srs. Senadores,quero agradecer a manifestação dos Senadores com a obrigação de exercer o cargo com o exclusivO propóstio
Humberto Lucena, Marco Maciel, Mau~ício Corrêa, Chagas de realizar o interesse público e pxeservé!r a incolumidade
Rodrigues e Amir Lando. Agradeço iWJalmente o esforço âO.patrimôi:lio·co_mu_m;_ . _--.-_
•. .,_.
que fez a Comíssão de Constituição, Justiça e Cidadania exata5 - punir a terihüiva âá práticá do_ àto" de improbidade.
mente para buscar o· entendimento em torno dessa matéria.
6 - ampliar o rol de penalidades a que ficam sujeitos
os agentes públicos _pa_!ª_ c_qibir o _r_ecebimento de benefícios
Sr. Presidente, a essa altura, gostar!ade fazer duas consi~ e- iilceniivos -fiscaiS-ou credltícios; ·
derações se V. E~ o permitir:
_____ 7...:..... tornar obrigatória a fepr~sentaÇão ao Miriistério-Pú1 - Os inúmeros casos de corrupção ·administrativa, en- bJicO pela autori9ade responsável pelo inquérito para proceder
volvendo inclusive autoridades federais, levaram o Governo
ao seqüestro dos bens obtidos com enriquecimento ilícito;
a enviar ao CongressO Nacional, em regime de ur_gência, pro8- punir consultaria ou ass_essoramento técnico partijeto de lei que, a título de regulamentar o § 49 do art. 37 __ cular decorrente_ de função pública durante o exerciçio e até
da Constituição Federal, apenas define o_ caso de enrique- nos cinco anos posteriores;
cimento ilícito.
9 -punir a percepção de vantagens para intermediar a
2-No âmbito parlamentar, desde_1989, já tramitava liberação_ de verbas públicas;
no Senado da República o PLS no 285/89, contemplando no r10- punir o uso em proveito próprio de bens, rendas,
mas a respeito do ·assunto, de forma mais abrangente. A inicia- valores públicos;
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11 -declarar que os presentes e donativos de valor receridade administrativa ou mediante representação forbidos em decorrência de cargo público inCorpOram-se ao-patriIÍlulada de acordo com o disposto no art. 19, poderá
requisitar a instauração de inquérito policial de procedimónio público;
12- tipificar como ato de improbidade o malbaratamenmento administrativo ou, ainda, sob sua presidência,
to ou a dilapidação dos bens ou haveres das entidade,~ públicas;
promover o inquérito ciVil, no curs_o do qual poderá
13- prâibir o abuso de competência, no exéicíció do
expedir notificações com coridUÇão coercitiva, pi-aceder
cargo, para preservar os direitos e garantias individuais;
à inspeções__e à tomada de depoimentos s_ob compro14- frustrar, por qualquer meio, o processo licitat6rio
misso, requisitar perfcias, documentos, estudos, dados
ou concurso público; técnicos, certidões e informações, inclusive diretamen15- puilir a prática com fins de favorecimento político
te dos entes públicos e particulares, assinalando prazo
ou administrativo;
que não poderá ser inferi-Oi a ~dez dias úteiS."
16- punir a· reVelação de informação- priVilegiada· capaz
O projeto, portanto, -atfibui ao Ministério Público invesde afetar preços de bens ou mercadorias;
tigar, sobre qualquer item, o ilícito penal que pode ser apre·
17 -punir a Iiberaçãt> de verbas públicas, sem a estríta Sentado.
observância das normas regulamentares; A idéia de favorecer aquele que delatar, declarando-se
18- há um capítulo de reformulação das penas. que vão ---imune a qualquer sanção, não nos parece, Sr. Presidente,
de 6 meses a 12 anos.
com todo respeito ao prezado amigo senador Amir Lando,
Essas, Sr. Presidente, são as normas gerais que apresen- _que seja uma garantia de que, desde que o cidadão cometa
tamos no nosso substitutivo.
o ilícito qUe cometer, ao denunciá-lo passe a levar vantagem.
Com relação às emendas apresentadas pelo ilustre Líder Não sei se é esse o caminho.
É o pa:recer, Sr. Presidente.
Marco Maciel, apresentamos o seguinte, com muito respeito.às emendas de S. Ex•:~
O Sr. Maurício Corr~a- Sr. Presidente, peço a palavra
Emenda n~' 1: que suprime do _inciso VI ao art. 12 e pela ordem.
§ 3' do art. 29 a expressão incompleta.
Alega-se que a penalidade é extrema para quem faz declaO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
ração incompleta. Com to_do_ o respeito não concordamos.
a palavra ao nobre Senador Maurício Coi.rêa.
Veja-se que a conduta incriminada é receber vantagem
O SR- MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Pela ordem.
económica para fazer decla::fãçãó incompleta. Trata-se de conSem reVisão do orador.)- Sr. Presidente, para maior esclareduta dolosa característica da improbidade.
CiÕlento, poiS me parece que o Relator aceitou a Emenda
Emenda n" 2: pretende-se eliminar dispositivo de imporn"' 4,_ eu gostaria que fosse lida novamente a emenda com
tância fundamental para a coerência do projeto. Quem adquiparecer favorável do Relator.
re bem em valor desproporcional à evolução do seu património
ou _renda só pod.e ter agido_ ilicitamente.
O SR.I'RESIDENTE (Mauro Benevides)- A Mesa diliNada há de reprovável em exigir que o agente público genciará o atendimento_da solicitaçãor~_clamada por V. Ex~
justifiqUe os acrésCirii.Os do seu património.
O Sr- Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço
Pela rejeição.
a palavra para discutir o parecer Sobi'e ãs emendas.
Emenda n"' 3: pela aprovação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Maurq Benevides) - A PresiNa redação do parágrafo único do art. 12 não há inovação
substancial. Obriga o agente que recebe donativo ou_ presente dênCia comunica aO nobre Senador Cid Sabóia de_ Carv;ll.h_o
a entregar o mesmo nas 24 horas seguintes à chegada do que a dfscussã~ já foi encerrada.
agente público na sede do órgão.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -- Sini, mas não a da
Pela aprova-ção da emenda, Sr. Presidente defendida pelo
emenda.
nobre Senador Marco Maciel.
O SR- PRESIDENTE (Mauro BeneV:ides)- Mas V. Ex•
Emenda n"' 4 -Trata-se _d_e alterar a forma da redação.
Parece-me que melhora substancialm~J}te o substitutivo.
-- pode encaminhar a votação desta matéria no momento próprio.
~
Se for acolhida, a emeiÍcta é altamente favorável.
O
Sr.
Cid
Sabóia
de
Carvalho
-Sr.
Presidente,
o
parecer
Emenda n' 5 - A emenda é improcedente. Só pode
praticar a tos da vida civil pessoa capaz. Substituir pessoa por da Comissão de ConstitUição, -Justiça e Cidadania já havia
cidadão, na frase, implica reduzir, injuStificadamente, o núme- sido exaustivamente discutido. Agora,. o Relator acabou de
se pronunciar sobre as emendas de plenário. Consulto, portanro de indivíduos responsáveis.
to, a Mesa, sem querer ser insolente, evidentemente, se esse
Pela sua rejeição.
Emenda n"' 6 - O texto do art. 21 manda aplicar os parecer complementar entrará tambérri em discussão ou se
regulamentos disciplinares das Forças Armadas aos servidores já vamos p_r~~e~~! ,~ _v~t~ção.
militares. Em todo caso, se a emenda for aprovada, não prejuO SR. PRESII)ENTE (Mauro Benevides) - A Presidica o mérito do substitutivo.
dência esclarece ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho
que, antecedend9 _ess.e.parecer do nobre Senador Pedro SiSomos pela aprovação.
. _ - .
_- --_Sr. Presidente, com relação à análise fCita -pelo nobre mon, já houve uma ampla discussão em ro-rno dessa prop,oSenador Amir Lando, queremns ·dizer que o art. 25 do nosso sição, emendada seguidas vezes por vários Srs. Senadoi-es.
substitutivo é amplo, vindo ao encontro daquilo que diz S. Mas V. Ex', com o brilho habitual, poderá encaminhar essa
- -----.
- matéria, e a Casa se capacitará do melhor posicionamento
"Para apurar -qualquer ilícito previstO nesta Leí, para votar as emeridas agora mencionadc:ts pelo nobre Relator
_
· o Ministério Público, de ofício, a reqU.eiirilento de auto- Pedro Simon.
Ex~
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Justificação
O SR. CID SABÓIA ~DE CARVALHO (PMDB- CE.
Para encaminhar. Sem revisão do ora<:Ior.)- Sr. Presidente,
~ Registra~se no inciso III, do art. 13, na expressão "aos
Sr~ e Srs. Senadores, esta matéria, como já foi dito aqui
entes despersonalizados" uma cacofonia rejeitada pela boa
pelos Senadores Humberto Lucena, Amir Lando e outros técnica legislativa. Fácil expurgá-la usando-se a expressão no
companheiros nossos, é da maior importância e tem um largo _ singular.
reflexo no Estado brasileiro.
_
---Salá das SesSões~- 3- de dezembro de 1991. _: Senador
As emendas apresentadas em plenário não foram propria- Levy Dias.
mente objeto dos debates trazidos até entãO. Tanto assim
que, por exemplo, houve uma emenda para substituir a eXpresM
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
são "pessoa" por "cidadão", com parecer contrário do RelaM o substitutivo, em turno suplementar, ressalvadas as emendas.
tor, com muita motivação, mufta clafei3. e müito aceito, porM
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
que, na verdade, a expressão "pessoa" é mais ampla no direito sentados. (Pausa.)
Aprovado.
que a expressão ''cidadão". A expre~são-•~cidadão'• é a pessoa
Em votação, em globo, as Emendas de ndó 3, 4 e 6, com
vista em relação direta com o-Estado, a cidadania é essa
relação da pessoa natural com o Estado, é o aspecto político parecer favorável.
da atividade da pessoa humana na sociedade; ao passo que ·O -Srs. Selladores que as aprovam queiram perman~cer
a expressão "pessoa.. , muito mais que· do direito e da poJítica sentados. (Pausa.)
-política, aqui, no sentido mais de ~~t_ado do que partidário - -- -Aprovadas.
- é do Direito Civil.
Em votação, também, em globo as Emendas de n1' 1
2 e 5, com parecer contrário.
... .
_,
O Direito Civil trata exatâiilênte dãs ·peSS"oàs: da pessoa
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo com o pareM
natural, da pessoa jurídica. O -Direito-Fis~carfrata da pessoa
física, que é tirita expressão apenasadequada de pessoa natural cer, peJa rejeição, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o parecer e rejeitadas as emendas de parecer
e também a expressão pessoa jurídica.
contrário.
Preocupei-me com essa emenda, porque estreitaria a na·-A matéria vai à ComisSão DiretOi-a paia redação finãi.
tureza do projeto estudado na Comissão de Constituição, JusO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a metiça e Cidadania. Mas, como o Relator não aproveitou essa
emenda, mantendo a expressão pessoa, citO que ficoU devida- sa, parecer da Comissão Diretõra oferéCéildo ã rc!.dãção flnal
mente defendida a idéia inicial de dar um lato sensu ao-agente, do projeto que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
.
E lido o seguinte
no caso, a que se ·refere à emenda do Senador Marco Maciel.
Quero dizer que, na verdade; o que acolheu o relator
PARECER N• SOS, DE 1991
em plenário foi apenas a títulO-de apei-rdçoar, pouco alterando (Da Comissão Oiretora) ·
aquilo que havíamos discutido perante a Comissão de Consti_
Redação
final do Projeto ~e Lei da Câmara n• 94,
tuição, Justiça e Cidadania.
de 1991 (n•1.446, de 1991, na Casa de orlgem).
Por essa razão, Sr. Presidente, não há motivo para nos
alargarmos nas considerações encaminhatórias. Assim s_endo,
A Comissão DirC:tora apresenta a redação final do Projeto
apenas me pronuncio, encaminhando favoravefmc!rite à apro- de Lei da Câmara n• 94, de 1991 (n• 1.446, de 1991, na Casa
vação do parecer do Relator, em preferência ao projeto, como de origem), que dispõe sobre as sanções apli~veis aos agentes
também ã aprovação_ do parecer do Relator com relação às públicos_ que praticarem" ato d~ improbidade e dá outras proviemendas aqui trazidas a seu exame.
dências.
Sala de Reuniões da Comissão, 3 de dezembro de 1991.
Concordo, por conseguinte, com o Relator, tanto nas
-Mauro Benevides, Presidente -Alexandre Costa; Relator
emendas que não acolheu quanto nas_ que foram acolhidas.
- Dirceu Carneiro - Beni, Veras.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
·~·. ANEXO AC'i'PÃRECER N' sós, DE 1991
O SR. PRESIDENTE (Mauro ~Benevides)- O parecer -~
conclui pela aprovação das Emendas_ de n1' 3, 4 e 6 e pela
Redação final do Projeto de Lei da Câmara n• 94,
rejeiçãodasden~1_,2e5~ ---"- -=---- _-----_--- =--,-del991 (n•1.446, de 1991, na Casa de origem).
0 nobre Senador MauríCio CorJ:êa solicitou a leitura da
Di_spõe sobre as sanções apUcáveis aos agentes púEmenda n9 4, para conhecimento amplO de todos os Srs. SenablicoS que praticarem ato de improbidade e dá outras
dores.
providências.

O Sr. 19 Secretário procedera à"leítura da emenda.
É lida a seguinte
~
EMENDA N• 4 (DE PLENÁRIO)

ção:

Dê-se ao iriciSó III do art. 13 .do. Projeto a seguinte reda--III -doar a pessoa física ou jurídica bem como
---ao-ente-<tespersonali:Zãâõ; ãiridã.- qUe -de- fins educãtivos
ou assistenciais, bens, rendas, verbas ou valores do
património de qualquer das entidades mencionadas nO
art. 1"' desta lei sem observância das formalidades legais
e regulamentares aplicáveis à espécie;
- ·

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO!
Das Disposições Gerais

Art. 19 Os a tos de improbidade praticados por qualquer
agente público, servidor ou não, contra a admini~t,:-açâo direta,
indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, dó Distrito Federal, dos~Municfpios; de~Terntó
rio, d.e empresa incorporada ao património públ_ic,o_ ou de
entidade para cuja criação ou custeio o erário haja cOncorrido
ou concorra com mais de cinqüenta por cento d_o Património
ou- da receita ânua, serão puil.idos na forma desta lei, indepen-

Dezembro de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

· Quarta--feira 4 85.57

dentemente das demais sanções de natureza penal, civÍI ou
CAPÍTULO li
administrativa previstas na legislação especffiCã.Dos
atos
de
improbidade
administrativa
Parágrafo único. Estão também sujeitos_ às penaiidades
SEÇÃOI
desta lei os atas de improbidade praticados contra o património de entidade que receba subvenção, benefício ou incenDos atos de improbidade
tivo, ftscal ou creditício, de órgão público bem como daquelas
___ adm_inistrativa que importam enriquecimento ilícito
para cuja criação ou custeio o erário haja coil.corrido ou áonArt. 12. Constitui ato de impr60idade administrativa
corra com menos de cinqüenta por cerito do património ou
da receita ânua, limitando-se, nestes casos, a sanção patrimo- importando enriquecimento Ilícito auferir qualquer tipo- de
nial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de car·go·, ~aiidato, função, emprego ou --atividade nas entidades
públicos.
mencion3;das no art. l9 desta Lei, e notadamente:
Art. 2~> Reputa-se age,nte público, para· 6s efeítos ctesta
I___:_ I~ceber, Para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel
lei, todo aquele que exerce,, ainda qu~ transitoriamente ou
sem reumeração, por eleição, nomeação, designação·, contra- ou 'üll,óvel. ou qualquer outra vantagem económica a título
tação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, de comissão, percentagem, gratíficação, presente ou donativo;
II-:- perceber vantagem econômicá., direta ou indireta,
mandato, cargo, emprego ou função naS entidades menciopara facilitar a aquislção;--permuta oU locã.ção de be_m móvel
nadas no art. P
Art. 39 As disposições desta lei são aplicáveis, no que -ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades refe~
couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ridas no art. 1~ por preço superior ao valor_ de mercado;·
III -perceber vantagem económica,· direta ou indireta,
ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele
- para· facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público
se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.
ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferiOr
: ·A;t. 49 O&agérites públícos qualqUer' riível o'u-hh!rar- ao valor de mercado;
quiâ SãO oóiigadás a Velar-pela estrita observância dos princíIV- utilizar, enl obra ou serviço particular, vefculos,
pio~ de legalic;I~4e, impessoalidade, moralidade e publicidade
-·máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza,
···
no trato dos ·as-suntos que lhe são afetos.
de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades
Art. 5~ O dever de probidade dos agentes públicos com- mencionadas no art. 1~ desta Lei, bem como o trabalho de
preende a obrigação de exercício do_ mandato, cargo~ empreservidores públicos, empregados ou terceiros contratados por
go, função ou atividade com o exclusivo propósito de realiZar
o interesse coletivo, preservando a dignidade das institllíções e~sas entidades;
. V- re,ceber ":ap~age~ econc}!J!.iC~ ~ê Q.llalquer natureza,
e a incolumidaçle do patrirnôr;Iio,_ público. ,
direta ou índireta, para tolerar a exploração ou a prática de
Art. 6"' Os _a..tos de improbidade- adminiStrativa, em
jogos de a~r, de lenOcínio, de narcotráfico, de contrabando,
qualquer hipótese e airida que simplesmente tentados, importani 'a' pe'!da da Iunç'ão P~~Iíci,' a' ~Pliciçã'o_ de multa civil, de usura ou de qualquer oUtra ativi:dade ilícita, ou aceitar
a suspe'nsão dos direítOs políticos e'a pi"oibição Ue contratar promessa de tal vantagem;
com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais __ __ VI- receber vantagem económica de qualquer natureza,
ou creditícios, direta ou iridiretamente, ainda que pOr inter- ~reta bu ·indireta, pára fazer declaração falsa, enganosa, in_· -com-pleta ou irregular sobre medição o·u avaliação em obras
médio de pessoa jurídica da qual se] a sóciO inajoritário. - .A.rt. .7,9 •. OCOiie-ilâo lesão ao património· Público- por públicas ou qualquer outro serviço, o o Sóbre quantidade, peso,
medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens
ação ou omissão-, dolo'sit oU culp'oSa, dá ciienie ou·de terceiro,
fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no art. 19
dar-s~-á ·9 ,integ~al ress~qn:u~I}tO dp Gano,. . ,
' Ar~ .. s~. Np ca.so de em:iquecimerltó "ilícito, perderá o desta_ Lei.
agente público ou ter:ceiro-- beneficiári'o' ÓS bens ou_~Valores _ __.VIl- adquirir_,_ e_axa__-~-! ou para ·outrem, no exercício de
acrescidos ao seu patrimóniO.
· · ' ~- · · ·
mandato, cargo, emprego ou função pública ou até dez anos
Art.- 9~ Quando o ato de improbidade causar lesão ao .ap~s o respectivo ~~r~ino, bens de qualquer natureza cujo
património público ou ensejar enrig_ueCiirie-ntO ilícito~ caberá ·valor seja desproporcional à evolução do património ou à
à autoridade adminísfrativa responsável pelo ·.inquérito repre- rendã. do· agente público;
_ VIII- aceitar_emprego, comissão oU e·xercer atividade
sent~r ~o Ministér~o-Públicp, pa~a-qll~ e~te requeira ao jUízo
de consultoria ou asS~sSOramento para pessoa física ou "Jurídica
tqqipeten.~e 7 Je.m prçqepjmeiJ.t9. ca,u.t~la:r:, a indisponibilidade
que tenha interessé suscetível de ser atingido ou amparado
·
dos bens do mdiciado.
Parágrafo único. A indisponibúida-ci~ ;--que s~ refere por açã<? ou omissão decorrente das atribuições do agente
o caput recairá sobre bens que assegurem o integral ressarci- público, durante a ativjdade ou nos cinco anos que se seguirem
ao respectivo desligamento;
mento do dano, ou sobre o ac!éscimo patririloniaí re'sultante
do enriquecimento ilícito.
-·_ __
-~------IX- percebe! vãntagem _econômiCao.Parão intermediar a
-~rt. · 10. O suCesSOr" daqUele que causar lesão ao patrili?eração ou aplica~ã_o_ ~e verba pública de cjualquer natureza,
môni(l público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às amda que mediante- a elaboração de projeto ou prestação
de serviço de consultaria ou assessoramento;
·
comi11:a~6~s desta Lei até o limite do valor da herança.
Art. 11. O$_atos de improbidade de que trata esta Lei
. X -_.rec~_ber vantagem económica de .qualquer natureza,
constitqe;m crime de responsabilidade quando praticados por dueta ou mduetamente, para omitir ato de ofício, -providência
ou declaração a que esteja obrigado;
qualqu·er 'autoridade sujeita a legislação específica.
Pârágtafo único. __ A instaur·ação de procedimento para
XI- incorporar, por qualquer forma, ao seu património,
bens, rendas, verbas ou valores integrantes do_acervo patrimoat:ul-ar~~~me de r.espon.~~bi_li~ade não impede !lem suspende
nial das entidades m,encionadas no art. J9 desta Lei sem a
o n~quento ou processo JUdicial referido nesta Lei.

de
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observância das fOrmalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie;
XII- usar. em proveito próprio, bens, rendas? verbas

ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades
mencionadas no art. 1~ desta Lei.
·
Parágrafo tínícó. Os preSenteS oU- donativos de valor
econômiCo" rece-óldOs pelos agentes públicos na qualidade de
representantes do Estado estão automaticamente incprporados ao património da respectiva entidade. A comunicação
e entrega do bem dar-se-á no prazo ·de_ vinte e quatro horas
da chegada do agente público à sede do órgão representado,
sob pena de caracterizar-se enriquecímento ilícito.
SEÇÃO II
Dos atos de improbidade

Dezembro de 1991

XIII -permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro
_
_ __
se eirriqueça ilicitamente,
XIV- permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qual_quer natureza, de propriedade ou â disposiçãO de qualqUer
das entidades mencionadas no art. 19 desta Lei, bem como
o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades.
SEÇÃO III
Dos atos de improbidade administrativa que atentam
contra os princípios reitores da administração pública
Art. 14. ConstitUI afó -de ~pfobidade administrativa
que atenta-contra Os princípios i-eítõFes da administraçã.o públi_ca qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade ãs instituições,
e notadamente:
I - praticar ato visando fim proibido em Lei ou Regulamento ou diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência;
I I - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato
de ofício;--III- revelar fato ou circunstância de que tem ciência
em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo;
IV- negar publicidade aos atos oficiais;
-·
V__:_ frustar a licitude de concurso público;
VI- deixar de prestar contas quando esteja obrigado
a fazê-lo;
VII -praticar ato para favorecer algu~m poJítica ou administrativamente;
VIII -revelar ou permitir que chegue -ao co-nh~~JJ:nepto
de terceiro, -antes da respectiva divulgação oficialt teqr de
medida política ou económica capaz de _afetar ·o preço de
mercadoria, bem ou serviço.
'

administrativa que causam prejuízo ao erário
Art. 13. Constitui ato de improbidade a"dministrativa
que causa lesão ao erário qualquer ação ou Omissão, dolosa
ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das
entidades referidas no art. 1"' desta Lei, e notadamente:
I - facilitar ou concorrer por qúalquer forma para a incorporação ao patrimônío particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo
patrimonial das entidades mencionadas no art. 1"' desta Lei
sem a observância das formalidades legais e regulamentares
aplicáveis à espécie;
I I - permitir ou concorrer para que pessoa física OU jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes
do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 19
desta Lei sem a observância das formalidades legais ou regula----- mentares aplicáveis â eSpéCié;
III- doar â pessoa física ou jU.ifdica bem como ao ente
despersonalizado, ainda que de fins educativos ·ou assistenciais, bens, rendas, verbas ou valores do património de qualSEÇÁOIV
quer das entidades mencionadas no art. 1~desta Lei sem obserDos atos de improbidade administrativa
vância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis
_qu_e _vio~ direito ou g~rantia in~ividual
à espécie;
· ,- ~
Art.
15. Constitui ato de improbidade administrativa
IV- permitir ou facilitar a alienãção, permuta ou locaqUe viola direitO oU garantia individuai ()exei-cído dé -compeção de bem integrante do património de qualquer das entidades referidas nos art. 1<.> desta Lei, oú ainda a prestação·de tência ou atribuiÇão de forina abusiva ou ilegal causando dano
- ou prejuízo de qualquer natureza aos administrados.' '
serviço por parte d~las,_ por preço in~edor ao cte mercado;
CAPÍTULO"lll
-.V - permitir Oü facilitar a aquisiÇão-, permuta f?U locação
Das penas
de bem ou serviço por preço superiOr' ao de mercado;
VI- realizar operação finãi1Ce1{a· sem observâncià das
_Art. 16. Independentemente das sanções penais, civis
normas legais e r~~lamentares ou ac~tar_garantia in~;ufíciente e administrativas previstas na legislação específica, está o-resou inidônea;
·
· ·
pons~vel pelo ato de improbidade sujeito às seguintes comiVII- conceder benefício adminístrativo ou fiscal sem nações:
a observância das formalidades legais ou regulamentares apliI - na hipótese do art. 12, perda ~os bens ou ~alares
cáveis à-espécie;··
···
_-·-acrescidos ilicitamente ao património, ressardmentO.integral
VIII- geri.t: ou administrar perdUlária ou temerariamen- do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão
te o património público;
:.
dos_ direitos políticos· de oito a·dez anos, pagamento de multa
IX-frustrar, por qualquer meio, a licitude -de p_çocesso civil de até três vezes o valor do acréscimõ patrimonüil e
licitatório ou diSPensá-lo indevidamept~;
proibição de contratar com o poder público ou receber beneX- ordenar ou permitir i re-alização das despesas não fícios ou incentivos fiscais- oü creditfcios, direta ou indiretaautorizadas em lei ou regUlamento;
mente, ainda que por intermédio de pessoas jurídicas da qual
seja sócio majoritário, pelo pf.azo de dez anos;
XI- agir negfigeritemente na arrecadação d_e_ trib_{;to Óu
. II- na hipótese do art. 13, .re~sarcimento "irtfegtal do
renda, bem assim no que diz respeito à coiiservação do patri·mónio público;
·aariõ, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao
XII -liberar verba pública sem a estrita observância das património, se concorrer· esta circunstância, perda da função
normas pertinentes ou influir de qualquer fOrma pã.ra a sua
pública, suspensão dos dir~it'?s políticos é!_e cincg a oito anos,
--pagamento-de rimlta civil de até duas vezes o valo~ do dano
aplicação irregUlar;
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e proibição de contratar com o poder público ou receber bene-

fícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritáriO, ·pelo prazo de cinco anos;
III- na hipótese do art. 14, ressarcimento integral do
dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil
de até cem vezes o valor da remuneração total percebida
pelo agente e proibição de contratar com o poder público
ou receber benefícios ou incentivos fiscais ·ou CreditíciOs, direta
ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica
da qual seja sócio majoriráriO, pelo prazo de três anos.
IV- na hipótese do art. 15, ressarcimento do dano, per~
da da função pública, suspensão dos direitos polítkos de um
a três anos, pagamento de multa civil de até ciiiqüenta ·vezes
o valor da remuneração total percebida pelo agente e proibição
de contratar com o poder público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais'ou-creditícios, direta ou indiretamente, ainda
que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja s6i::íõ majo~
ritário, pelo prazo_ de um ano.
.
Parágrafo único. ·Na fixação das penas previstas nesta
Lei o juiz levará em conta, especialmente, a extensão do
dano causado assim como o-proveito patrimonial obtido pelo
agente.
_
Art. 17. A perda da função_ plibiica e a suspensão dos
direitos polítiCõS só se efetivam o trârlSito em julgado da sen~
tença condenatória.
_
Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa
competente poderá determinar o afastamento do agente públi~
co do exercício do cargo, -emprego ou função, sem prejuízo
da remuneração quando a medida se fizer necessária â instrução processual.
Art. 18. A aplicação das sanções previstas nesta Lei
,
independe:
I - da efetfva ocorrência de dano ao património público;
I I - da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de
controle interno· ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas.
CAPÍTULO IV
Do procedimento administrativo e do processo judicial
Art. 19. Qualquer pessoa poderá representar â autorida~
de administrativa competente para que seja inStaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de im:e_r~bídade.
Art. 20. A represeÍltaÇâO, qUe será eSCrlfá ou reduzida
a termo e assinada, conterá a qualificação do representante,
as informações sobre o fato e sua autoria e- a indicação das
provas de que tenha conhecimento.
Parágrafo úriico. A autoridade administrativa só rejeí~
tará a representação, em despacho fundamentado, se_esta
não atender ao prescrito no caput. A rejeição- não impede
a representação ao MiniStéiiO Público.
___ -· ·--Art. 21. Atendidos os requisitos formais da representação; a 'autoridade determinará ·a imediata apuração dos fatos
que, em se tratando de servidores federais, será processada
na forma prevista nos arts. 148 a 182 da Lei n' 8.112, de
11 de dezembro de 1990 e, em se tratando de servidor militar,
de acordo com os respectivos regulamentos disciplinares.
Art. 22. A comissão processante dará conhecimento ao
Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da
existência de procedimento administratiVo para apUrar a· prá-tica de ato de improbidade.
Parágrafo úniCo. - O Ministério Público ou o Tribunal
ou Conselho de Contas poderá, a requerimento ou de ofício,
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designar representante pard acompanhar o procedimento ad~
ministrativo.
Art. 23. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a cOmissão representará aci Mi~istério _P~blico_ ou à procuradoria do órgão para que requetra ao JUIZO compe~_ente a
decretação do seqüestro dos bens do agente ou terce~ro q'7e
tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patnrnômo
público.
_ ,
__ __
§ 19 O pedido de seqüestro sera proce~sado de acordo
com o disposto nos arts. 822 e 825 do Código de Processo
Civil.
§ 29 Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação,
o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações
_financeiras mantidas.pelo indiciado no exterior, nos termos
da Lei e dos tratados internacionais-. - - Art. 24. A ação principal, que terá o rito ordinário,
será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa juríd_ica
interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida
cautelar, e terá por objeto, além do ressarcimento do dano
e perda do acréscirrio patrimonial decorrente do enriquecimento ilícito, a suspensão dos direitos políticos, a perda .d~
função pública, a condenação ao pagamento de multa c1vi1
e proibição de contratar com o Poder Público nos limites
fixados nesta Lei.
§ 19 É vedada a transação, acordo ou _conciliação nas
ações d~ que trata o caput.
§ 2_9 A Fazenda _Pública, quando for o caso, promoverá
as ações necessárias à complementação do ressarcimento do
património público.
_ ,--.
. -- - ·-·
§_ 39 No caso_ da (!ção principal ter sido proposta pelo
Ministério Público, a pessoa jurídica interessada integrará _a
lide na_ qualidade de litiscohsorte necessário, devendo sup!Ir
as omissões e falhas _da inicial e apresentar ou indicar os metos
de prova d_e que disPOnha.
__
§ 49 O Ministério Público, que não intervier no pi"ocesso
como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da Lei, sob
pena de nulidade.
_
_ Art. 25. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta Lei,
o Ministério Público, de ofício, a requerimento de autoridade
administrativa ou mediante representaçãO fóirnulada de acordo com o disposto nu art. 19, puderá reqUisitar a instauração
de inquérito policial, de procedimentO administrativo ou, ain-da, sob a sua presidência, promover o inquérito civil, no curso
do qual poc::lerá expedir notificações com condução_ coercitiva,
proceder a inspeções e à tomada de depoimentos sob compr~
misso, requisitar perícias, documentos, estudos, dados técru- cos, certidões e informações, inclusive diretamente dos entes
públicos e particulares,_ assinalando prazo que não po~erá
ser· inferior a dez dias úteis.
Parágrafo único. O sigilo bancário, finailceiTõ oU fiscal
não pode ser invocado como óbice ao atendimento das requisi~
ções previstas neste artigo, ficando o_ órgão__ do Ministério
Público responsável, neste caso, pelas informações que lhe
forem confiadas.
Art. 26 Quando a ação civil tiver por fundamento o
inciso VII do art. 12, cabe ao agente público ou beneficiário
_demonstrar a origem lícita dos recursos financeiros utilizados
para a aquisição dos bens e valores ali_mencionados,
Art. 27. A sentença que julgar procedente ação civil
de reparação de dano ou_ decreta_r _a_ perda dos b~ns havidos
ilicitamente determinará Opagamento ou a reversao dos bens,
conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada
pelo ilícito.
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CAPÍTULO V
Da prescrição
Art. 28. As ações tendo por objeto a aplicação das penalidades previstas nesta Lei prescrevem:
I - em vinte anos, quando se tratar de sanção patrimonial;
II- em dez anos, nos demais casos.
Parágrafo ú_nico. --Em qualquer hipótese~ a prescrição
c_omeça a correr da data em que o fato se tornou conhecido.
CAPÍTULO VI
Da declaração de bens
Art. 29. A-posse e o eXercf~io~-de_ fi_gente pliblico são
condicionados à -apresentação de declaração dos bens e valores
que compõem o seu património privado, a fim de -ser arquivada
no serviço de pessoal competente, que deverá remeter cópia
à Delegacia da Receita Federal.
§ 1" A declaração compreenderá -irilóveis, móveis, Semoventes, dinheiro, títUlos, açóes e qualquer outra espécie
de bens e valores patrimoniais, localizados no País ou no
exterior, e, quan'do for o caso, abrangerá os bens e valores
patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de ou~
tras pessoas que Viviam sob a dependência económiCa do de~
clarante, excluídos apenas os ob jetos e utensílios de uso domésticós usual.
§ 29 A declaração de bens será anualmente atuaJizada
e na data em que o agente público deixar o exercício do
mandato, cargo, emprego ou função.
_
§ 39 Sefá punido corri a pena de demissão, a {?em do
serviço público, sem prejuízo de outrâ.s sanções ·cabíveis, o
agente público que se recusar a prestar a declaração dos bens,
dentro do prazo determinado, ou q-ue a prestar falsa, enganosa
ou inc-ompleta.
_ _ _ __
§ 4" O declarante, a seu critériá, poderá entregar cópia
da declaração anual de bens apresentada â Delegacia da Re~
ceita Federal na conformidade da legislação-do Imposto sobre
a Renda e proventos de qualquer natureza, com as ne-cessárias
atualizações, para suprir-a exigência- Contida no caput e no
§ 2• deste artigo.
CAPÍTULO VII
Das disposições penais
Art. 30. Constitui crime a representaÇão por ato de miprobidade contra agente público ou terceiro beneficiário quando o autor da denúncia o sabe inocente.
Pena: detenção de seis a dez meses e multa. __
Parágrafo único. Além da sanção penal, o denunciante
está sujeito a indeniza! o d-enunciado pelos danos materiais,
morais ou à imagem que houver provoc~do.
Art. 31. Constitui cr1Irie, punido com a pena de redu~
são-de um a três anos e multa. a recusa, o retardan;J.ento,
a omissão ·ou o -fornecimento inCoinpleto de dados técnicos,
perícias, docUmentos, estudos, livros e informações destinadas
ã instauração de inquêfifoCíVíf ou à propositura de ação civil
pública ou penal, _quando requisitados pelo Ministériõ Público.
Art. 32. Além das cominações civis, administrativas e
políticas previstas nesta Lei e na legislação especial, as condutas descritas nos arts. 12 a 15 sujeitam os seus autores às
seguintes sanções penais:
- I - no -caso do art. 12~ à pena de reclusão de três a
doze anos e multa;
II- no caso do art. 13, à pena de, reclusão d~ dois a
oito anos e multa;
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III -no caso dos arts. 14 e 15, â pena de reclusão de
um a cinco anoS e multa.
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem, mesmo não sendo agente público, concorre, de qualquer modo,
para a realização das conduta~ descritas nos arts. 12 a 15
desta Lei.
Art. 13_l. Nos crimes previstOs nesta Lei, a presCrição,
antes_ de transitar em julgado a sentença final, começa a correr
da data em que o fato se tornou conhecido.
§ 1• Para fins de prescrição após o trânsito em julgado
da setença condenatória, não se admite termo inidaf anterior
à data do recebimento da denúncia.
§ 21' São causas de interrupção do prazo pre-scriciomll,
-além daqueles previstos no art. 117 do Código Penal:
I - a instauração de inquérito policial;
I I - a instauração de inquérito civil;
_
~ Ill- a instaunição de prOcedimento administrativo.
Art. 34. Aos crimes definidos nesta !--e_i ~pJica~se o dis~
posto nos arts. 2' e 5• da Lei n' 8.072, de 25 de julho de
1990.
CAPITULO VIII
Das dispOSições tmais
-Art. 35. Acrescenté~_se o' seguinte § 39 ao art. _-19- do
Decreto~ Lei n1> 201, de 27 de fevereiro de 1967:
.. Art. 19
§ 39, A ação penal pode ser proposta durante ou
após o término do mandato do prefeito municipal, ini- -dando-se na data em que for protocolada a denúncia."
Art. 36. Esta Lei entra em yigor na data de s1,1a publi~
cação.
Art. 37. São revogadas as Leis n<f> 3-.164, de 19 de junho
de 1957, e 3.. 502, de 21 de dezembro de 1958, e demais disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em discussão a redação finãl. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, e·ncerro a diScussão.
Encerrada a discussão da redação fillal sem a apresentação de emendas, a matéria é dada como definitíVãmente
aprovada nos termos do art. 284 do Regimento Interflo.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
~
O SR. PRESIDENTE (Mauro B~nevídes) - Item 21:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 61, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termOs do
. art~ 91, §39 , do _Regimento Intem0)
_·
DiscussãO, em turno ~nico, do Projeto .de Lei do
Senado_n~ _61, de 1991, de autoria do Senador Valmir
Campelo, que dispõe sobre a alienação de bens imóveiS
residenciais de propriedade da União~ vinculados ou
incorporados às Forças Armadas, situados no Distrito
Federal e dá outras providências, tendo
~A_RECERES, sob n" 442 e 443, de 1991, cias
Comissoes _

- -- - - -

~-

--

~

_ -de ~onstituição, Justiça e Cidadania, favorável,
na forma de substitutivo que oferece, com voto vencido
em separado do Senador Oziel Carneiro; e
~
-de Assuntos Econômicos, favorável ~o substitutiv9 da Comissão de Constituição, Justiça e Cida~
dania.
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Em discussão o projeto e o substitUtiVO~ e-m tlifrio i.ífiico.
(Pausa)
0 Sr. VaJmir Campelo -Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra, para discutir, ao-n:obre Senador Valmir Campelo.
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te, que conceder aos servidores militares os mesmos direitos
e benefícios concedidos aos civis. Não podemos, Sr. Presidente, tratar com discrimii13:ção
o segmento militar. É um absurdo que ainda permaneçam
rancores e resistências -ao· Cidaaão brasileiro pertencente à
classe militar.

As Forças Armadas são e sempre foram uma instituição
digna de todo o reconhecimento e respeito dos brasileiros.
A contribuição e os relevantes serviços que prestaram e que
vêm prestando ao_ País independem dos nossos humores ou
da nossa boa vontade. _São páginas· da História. Não serão
apagadas, mesmo que se registrem períodos em que sua atuação foi questionada.
Paralelamente ao programa de privatizaçãO das estatais,
que prossegue de maneira firm:e, cói:ISderite e vitoriosa, tra·A verdade dos fatos é que o Cidadão militar _é um brasileiro
mita no Congi"ess_o Nacional a proposta do EXecutivo de libera- como ou.tro qualquer, que trabalha duro pelo progresso do
lização da nossa Economia~ cuja apreciaÇão esperamos' qUe Brasil, que enfrenta as mesmas dificuldades que todos enfrenocorra ainda nesta legislatura, pois é im-portantíssimo que tamos e que tem direitos e necessidades como todos nós.
Negar ao servidor militar o d_ireitó que foi concedido
nos coloquemos, sem demora, nos_ caminhos jà-percorfidos
pelas nações desenvolvidas.
ao servidor civil é injusto, é e!'J;"~do_ e n~o est~ de acordo
Complementando ou sustentando_esse conjunto de medi- ~o:s~~-~:~.eitos de igualdade que todos defendemos para
das modernizadoras da econ_omia, o Governo-vem 'procurando
Por isso mesmo, Si. Presider~:te, Srs. Senadores, é que
diminuir o tamanho do Estado, a fim de torná-lo menos onero- propusemos, mediante projeto de lei a ser votado hoje' no
soe mais ágil, pronto a desempenhar a sua função de promover plenário desta Casa, que se estenda aos militares o direito
o bem-estar social e induzir o progresso, para que a cidadania de compra dos imóveis administrados pelas Forças Armadas.
A
·
· -- c · - d c
· · J
se exerça plena, igualitária e, sobretudo, digna.
No rol das medidas destinadas a tomar o Estado brasileiro
matéria Já tramitou na omtssao e onstttutção, usmais racional e me_no.s oneroso, desÍ~cam-se a extinção- de tiça e Cidadania e na Comissão de Assuntos Económicos,
chegando, não sem percalços, a este plenário.
Na Comissã_c)-de Constituição, Justiça e Cidadania o proórgãos públicos ociosos_ bu sem fünção, 0 leilão de veículos
oficiais e a venda de imóveis funcionais, cujos resultados já jeto recebeu substitutivo, com 0 qual estamos plenamente
de acordo. E na ComiSSão de Assuntos Económicos, o voto
provaram ser benéficos ao País_,
Não podemos negar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que em separado do eminente Senador Maurício Coii"êa é escJaresão inúmeras·e concretas as ações do. Governo no sentido cedor, rico em detalhes e contém argumentos incontestáveis
de corrigir distorções e estancar a-sangria dos cofres públicos, do nos~o acerto ao apresentarmos a proposição.
numa tentativa real de dar ao Estado a capacidade de voltar
Basta uma análise detalhada do projeto para se concluir
a investir.
-- ~ que o que se pretende é corrigir uma injustiça.
Recentemente, 6 Secretário_ de Administração Federal,
Todos temos acompanhado o desespero das senhoras de
Carlos Garcia, anunCiou a dispos.ição de levar a leilão os 1.200 militares que têm comparecido ao Senado Federal em busca
imóveis funcionais da União em Brasília que ainda não foram de apoio para a aprovação deste projeto.
vendidos, e mais 2.500 situados em diversos pontos do País,
O direito da aquisição da casa própria é legítimo, ilão
exatamente para eliminar os pesadíssimos enCargos de ~anu- se pode assegurá~lo aos servidores civis e negá-lo aos servi--- -dores militares. Ainda mais quando sabemos da extrema dífitenção desses imóveís.
- A Previdência Social, da mesma forma, deverá colocar culdade, do extremo arrocho salarial que atinge a todos os
à venda mais de 2.200 iil16Veis que -póSsU:i ·espalhados por trabalhadores.
todo o Brasil.
A maioria dos militares que re_side hoje nos imóveis das
TUdo isto, sr: Presidente, Srs. Se-nadores, está absoluta- Forças Armadas já deu muito pelo Brasil. Trabalharam, anos
a fio, honradamente defendendo os interesses do País. São
mente correto e esta reforma patriinoriiãJ é indiscutivelmente
necessária para recolocar o PaíS nos trilhos da modernidade merecedores da oportunidade de, a exemplo dos civis, adqui·
----rirem- os imóveis onde moram para si e seus filhos.
e do desenvolvimento.
Entretanto, no que se refei"e espécific::itriente à venda
As alegações de que a venda dos imóveis funcionais admidos imõv"eiS-fundona:is~·existe uma· SffliãÇão e-sdrúxula e discri- nistrados pelas Forças Armadas_ prejudicaria os Constantes
minatória, cuja· ihjiist1ça Cà.be a esta Casa ajudar a corrigir.
remanejamentos de pessoal promovidos pelas Armas não têm
AfirmariiõS;-sr. Presidente, Srs.- Senadores, sem nenhum consistência.
Em primeiro lugar, porque não estamos propondo a venmedo-de errar, que o Governo Federal tem penalizado injustamente os servidores militares que ocupãm os 'iMóveiS adminis- -da dos imóveis residenciais loCalizados nas áreas_ militares,
trados pelas Forças Armadas, impedindo que estes imóveis
mas tão-somente dos que se situam nas diversas- quadras de
sejam colocados à venda, através das restrições contidas na Brasilia.
'Lei n~ 8.025~ de 1990.
E, depois, po-rque os imóveis residenciaiS localizados nas
Não entendemos, e estamos certos de que V. Ex's hão áreas militares mais ós que seriam construídos, nestas mesmas
de.concordar conosco, a restrição imposta ao servidor militar. áreas, com parte dos recursos proveniente das vendas, conforSe considerarmos apenas o aspecto da isonomia, essa me prevê o projetO, seriam suficientes para abrigar o pessoal
restrição já não' se sustenta~ porque teremos, obrigatoriamen- tni.nsferido.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Para discutir.)
- Sr. PieSidente e Srs. Senadores, o BrasH passa por um
momento decisivo de sua História. Nunca se viu, em n9sso
País, tantas iniciativas gõvernanientaiS destinadas a levá-lo
pelos caminhos da modernidade.

7
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E. por fim. porque seria ind)scutivelmente -maiS barato
rà.do que proferi na Comissão de Assuntos Económicos. Não
vou responder a S. Ex~ em todos os seus itens; restrinjo-me
para as três Armas _o_~erecerem aosofidais e praças transfe"fidos
um "auxílio-mOradia'', do que arcar com os pesadíssimos cusa apenas duas de suas colocações. Em primeiro lugar, o Sr.
- Ministro diz que o_ Ministério dã Aeronáutica tem ·unidades
tos de manutenção desses imóveis.
Não se pode esquecer, ainda. que às Forças Armadas habitacionais em várias partes_ do Ten;itório Nacional, não
compete, também, empenharem-se no esforço de diminuir só em Brasília. Segundo S. Ex~. eu teria dito, na Çomissão
os gastos públicos, eliminando despesas e racionalizando sua
de Assuntos Económicos, que só eln Brasífia O Ministério
atuação, como está ocorrendo nos diversos setores do Go- da Aeronáutica possui apartamentos.
verno.
Nunca afirmei que só existem residências militares em
Por isto mesmo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, estamos Brasília. Declarei que as Forças Armadas-- não o Ministério
plenamente convencidos da necessidade e dos aspectos de
da Aeronáutica - dispõem de apartamentos em outras rejustiça contidos neste projeto e clamamos pela compreensão giões. Em Brasília, no entanto, o fato tem conotações extremae espíritO público dos nobres P3res desta Casa~
mente distintas, porque, aqui, os militares que passaram. a
Contamos com ·o apoio âe todos os nobres Senadores ocupar os ·partarri:entos o fizeram em ígualdad_e de condições
que participam da votação deste importante projeto, para _ com os civis. Não é justO que o Ministro do Supremo Tribunal
que pOssamos corrigir uma injustiça e uma disCriminação que Federal, o Ministro do Superio~ Tribunal de J~s~ç~ pq~sam
_comprar os seús apartamentós, que os oficiais requisitados
vem sendo praticada contra o cidadão militar brasileiro.
Era o que tínhamos a dizer.
· para o Palácio do Planalto possam comprá-los, e já o fizeram.
É o parecer, Sr. Presidente. (Muito bem. Palmas.)
Não é justo que apenas aqueles que servem no Hospital das
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) --::- A Presi- Forças Armadas, no Superior :_:i:'ribunal Militar, ~queles que
dência registra a: presença de segmentos da sociedade brasi-_ servem ou serviram no Serviço Nacional de lnformaç_ão, não
é justo que-à.penã.s esses possam cotnprat os imóVeis. Porém,
liense nas galerias, trazendo prestígio às decisõe~ que o- Senado
_ aqueles que vieram para aqui trabalhar e continuam no mesmo
adota na tarde de hoje.
A Mesa, por ·outro lado, sente-se no dever de anunciar imóvel - viúvas, pensionistas, velhos militares - não pudeàs pessoas presentes que o Reginle-õ.to n:-ao'pefih:ltc.úl ffianHes- ram adquiri-los, porque seus direitos são diferentes dos direitos dos outros que são civis.
.
- _
tação das galerias.
.
~ ~ _
~
~ .
O mais- grave é que a Justiça br~sileira já recqnheceu,
Continuam eini discussão o ptbjetCi e o substitutivo, em
em caráter definitívo, que os civis pOdem comprar os seus
turno único.
imóveis. O civil que passou a morar ·em um determinado
O Sr. Maurício Correa- Sr. Presidente, peço a palavra bloco, tendo como vizinho um tenente com o mesmo tempo
para discutir o projeto e o substitutivo.
de moradia no apartamento, esse tenente não pôde comprar
o seu imóvel, mas o civil póde fazê-lo, porque a Justiça brasi0 SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo .. leira reconheceu 0 seu direito.
a palavra ao nobre Senador.
A Lei n9 8.025, que autoriZou a venda do_s imóveis, é
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Para discutir. muito expressa. Vou ler alguns itens rapidamente. . ~
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
O art. P da Lei n 9 8.025 diz: "E o Poder Executivo
desde quanto me encontro aqui no Senado nunca vi um projeto autorizado a alienar, mediante concorrêllcia pública e com
andar com tanta rapidez depois de aprovado na Comissão observância do Decreto-Lei n~ 2.300, de 21/11/86, os imóveis
de Assuntos Econômicos ao que este. o projeto foTvotado residentes de propriedade da União situados no Distrito Fedena Comissão de Consti"tui.Çã6, Justiça e Cidadania com um ral, inclusive os vinculados ou incorporados ao Fundo Rotativo
escore bem avantajado. Em seguida, foi à_CoriiísSâo de Assun- Habitacional de Brasília- FRHB.
§ 1~' Omisso.
-' - -_
tos Econômicõs, onde foi VitOrioso ·pofoapeiias um Volo.
9
§ 2 Não se incluem na autorização a que sé refere este
- - E~ menos de ·uma semana, 0 proj"eto estava .00 Plenário
para ser votado. É um fato inusitado. M~s sei por que. Nunca, artigo 05 seguintes imóveis:
Srs. Senadores, vi um lobby mais bem-feito do que 0 que
"1- os residenciais administrados pelas Forças Armadas
destinados à ocupação por militares."
as Forças Armadas estão fazendo para que esse projeto não
Baseados nisso, os civis e os m.tlitares da reserva, que
seja aprovado.
- estavam servindo em órgãos diferentes dos das Forças ArmaE devo dizer isso com absoluta tranqüflidade. Sou um das, recorreram ao Poder Judiciáti_o. HOuve decisão _de 19
Senador de oposição, tenho o maior-respeito pelas Forças grau, houve decisão de 29 grau, reconhecendo o direito.
Portanto, hoje, todos os civis das Forças Armadas e todos
Armadas, acho que elas desempenham um papel preponde·
rante. Sou, portanto, um amante da disciplina. Mas gost<_tria, os militares requisitados para órgãos civis que entraram na
Sr. Presiden~e, que essa mesma rapidez tivesse sido aplicada, reserva puderam comprar imóveis onde residiam. Enfim, sopor exemplo, com relação ao_ escândalo da concorrência do mente os militares ou suas viúv~s não_ tiveram o direito de
Ministério do Exército para a compra de uniformes. Não fosse adquiri-los.
a grita de O Globo e da opinião pública, teria havido um
Parece·me uma extrema injustiça. Os militares qué não
prejuízo para o ·erário em não sei quantOs bilhões de àuzeiros. estão podendo comprar esses imóveis são na verdade cidadãos
É preciso ficar bem claro que as Forças Armadas são de segunda categoria, porque todos os outros puderam comcompostas de seres humanos, que têm as suas paixões, as prá-l~s.
suas virtudes.
_
Argumenta-se que, se venderem esses a_partamentos para
Tomei conhecimento de que o MiiirStro da Aeronáutica os-militares, as FOiças Arinadas não terão condições de fazer
encaminhou a ·cada um dos Srs. seriadores um exPediente a mobilização necessária, contínua,_ dia-a-dia chegam e saem
em que tece várias considerações -a respeito do voto em sepa- militares. Ora-, essa é uma situaÇãO -gerada aqui em ~rasilia.
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Criou-se um ·quadro sui generis, em que os funciortârios q'ue
vieram para aqui puderam comprar os seus apartamentos.
A Lei n<? 8.025 autorizoU os ·ciViS, inclusive os das Forças
Armadas, a comprar suas reSidências funciCfnãiS. -somente os
militares não podem fazê-los.
o· que desejamos deixar bem claro é que ninguém está
querendo retirar das Forças Armadas aquele quantitativo necessário para fazer a mobilização. O que queremos é que

se reconheça aos militares que moram há 20, 25 .anos no
mesmo apartamento o mesmo direito.
É isso -que-se-pOSfula através desse substitutivo ao projeto
do Senador Valmir Campelo apresentado pelo Senador Jutahy
Magalhães. Parece-me que esse pleito é de extrema justiça.
A Lei n~ 8~025 foi injUsta, exti:emaménte fnTcfUã. por conCe~
der somente aos civis, inclusive aos das Forças Armadas, esse
direito. E creio que somente o Poder Legislativo teria condi~
ções de, através de um diploma, normatizar de tal forma
que também esses militares pudessem comprar os imóveis
onde residem.
Não se trata de um privilégio~ Srs. Senadores. EXiste
maior privilégio do que um Ministro- do Supremo Tribunal
Féderal-que é compo-Sto de onze ID.iriistrós- pOâer comprar
o apartamento funcional. Há privilégio mafoi =cto que um General cedido ao Palácio do Planalto_ poder comprar o apartamento e um sargento, um tenente que mora há 15, 25 no
mesmo imóvel não poder comprá-lo?
Ou esta nãa_é uma República? Ou a República prevalece
para um e não para outro? Ou será que éO lobby dos militares
que tem que prevalecer? Esse projeto_está na Ordem do Dia
não porque quisemos, não porque aquelas senhoras nas galerias- p€mSiõniSfãS, viúvas, mulheres de militares~~ quisessem. O projeto -eStá na Ordem do Dia póiqi.ú! oS tiês Ministros
Militares assirii .o-eXigiram. Por minha conta esse projeto não
seria colocado em pauta agora.
O S'r. Marco Maciel - V. Ex• me concede um aparte,
nobre Senador?
O SR. MAURÍCIO CORRtA ~ Com Q:maioT"prazer,
Senador Marco Maciel.
O Sr. Marco Maciel -Senador Maurício Corrêa_, V.
não tem rai:ão em muitos dos seus argumentos, mas há
um, sobretudo, em que a meu ver V. Ex• conduz à Casa
uma infofinação muito eqõ.iVdCãda. Porque não me consta,
nobre Senador Maurício Corrêa, que haja militares morando
por período demorado de tempo nos seus apartamentos. Uma
característica das Forças Armadas, V. Ex• sãbe, é a permanente rotatividade. Quando se conversa com um ofiCial-general, geralmente ele diz que já serviu em 12, 13, 14 unidades
diferentes. Outro dia, conversando com um OiiCHll sllpê:rlOr,
ele me dizia que já tinha feito 22 mudanças em sua vida
pública. E aqui mesmo, neste documento, por exemplo, só
para dar um subsídio, o Ministério da Marinha diz claramente
o seguinte: "Dos imóveis residenciais_ ocupados por _miJitares
há mais de 8 anos, apenas 1.7; de 5 a 8 anós;13; há menos
de 3 anos, 64%, o que sigiiificã- dizer que o giosso é um
pessoal que fica 2 ariOS; no IIiáXiiliOJ anos. E Brasília, pela
circunstância espeCial de ter sede dos Ministérios Militares,
Exército, Marinha, Aeronáutica, e do Estado Maior das Forças Armadas, é, naturalmente, uma cidade que depende muito
da disponibilidade de inlóveis funcionais· para que ofiCiais,
sargentos e praças possam aqui servir e· pi'esü.r flerviÇ-õs nas
·
sedes dos respectivos Ministérios.
- -- EX~
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Ora, se nós admitirmos essa- hipótese - me perdoe o
nobre Senador Maurício Corrêa - de vender os imóveis,
estamos, praticamente, inviabilizando as Forças Armadas a
continuarem aqui em Brasília, porque elas não terão, pelas
leis de mercado, condições de alojar os seus oficiais.
V. Ex•, que é Senador pelo Distrito Federal- e entendo
as razões pelas quais V. Ex~ faz essa defesa - de alguma
forma está, legitimamente, em causa. Não digo que V. Er.
está em causa própria, mas está em-Causa, porque é- rep-re-sen-;;
tante do Distrito Federal aqui e, aliás, um digno representante
do Distrito Federal nesta Casa.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Muito obrigado.
O Sr. Marco Maciel -Mas, V. E~ está advogando interesses, naturalmente, de parcelas do eleitorado do .Dh>tritO
Federal. E gostaria, a propósito desse asSunto, de dizer a
V.-Ex' que, como representante do Dis.trito Federal, V. Ex~
sabe muito bem que os imóveis aqui em Brasflia são extremamente valorizados, porque há muito tempo não se constrói
aqui em Brasflia e os aluguéis estão a preços excessivOs àqui
no Distrito Federal. Se V. Ex' não tivesse uma_re:s_idê_ncia
aqui em Brasília ou se o Senado não tivesse imóveis funcionais,
certamente que os subsídios seriam consumidos n-õ pagame"iito
de aluguéis. Um apartamento_- na Asa Sul ou Asa Norte, e
não precisa ser de boa qualidade, está em torno de 700, 800
mil cruzeiros, e é difícil conseguir. Isso é quase o soldo de
um oficiãl superior. Então, veja V. Er. se se admitir que
esses imóveis possam ser vendidos, naturalmente isso vai criar
uma impossibilidade de as Forças Armadas movimentarem
o seu pessoal, reclassificarem os seus oficiais e praças, e, assim,
inviabilizar, inclusive, o funcionamento -da instituição militar.
E V. Ex' haverá de concordar comigo que não se pode comprar, cotejar o servidor militar com o servidor civil. São cir~
cunstâncias totalmente diferentes. O servidor civil quando
para aqui vem, vem com animus definitivo. A sua repartição
é transferida e ele permanece o resto da sua vida funcional
naquela repartição para a qual foi" -transferido. O servidor
militar, pelo co"ntrário, seiá- 3fé-p0rque, cóin suas prOmoções, ele vai tendo alterações na sua vida funcional - certamente movimentado com muita freqúênCia. Aquilo que eu
disse ainda há pouco é exatamente a ·expressão da verdade.
Se V. Ex~ conversar com um ofiCial superiOr oU com um Oficialgeneral, ele certamente vai lhe dizer que· já foi movimentado
10, 12 vezes, até 20 vezeS. Conheço o caso de um oficial
que me disse que foi movimentado 22 vezes ao longo de sua
vida pública. Ele tinha 44 anos de serviço no Exército e foi
movimentado 22 vezes. _Ele cQmandou o então IV Exército
de Pernambuco, hoje Comando Militar do Nordeste. Então,
_veja V. Ex~, é mtiito diferente :i sifuaÇão do servido civil
da do servidor militar. Não_ pretendia interromper V. Ex~,
_porque me reservo o direito de, discutindo a matéria posteriormente, tecer outras considerações sobre pontos que V. Ex•
está ferindo. Mas não gostaria de deixar de toça_r neste ponto
a que V. Ex~ se reportou com relação ã permanência dos
militares nos prédios funciOnaiS: a sua pre!seriça-é por tempo
muito limitado. Repito- me ba:seio nbs dados do Ministé-rjo
da Marinha, mas eles não são diferentes dos Ministérios da
Aeronáutica e EXército'.·_ apenas 1,77% permanece mais
de oito anos, e a g!ande maio~~' dois terços, 64,84% ficam
menos de três anos.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Senador Marco Maciel,
tenh9 falado com generais e-nem com ministros;

realm~nte não
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tenho falado com mais com sargentos, cOm citbos e com tenentes, por isso é que talvez não conheça o ángulo ...
O Sr. M8rco Maciel - Então, V. Ext está exatamente
conversando com as mesma1rpessoas com as quàís eu coriVàso.
Folgo em saber que há essa coincidência.
O SR. MAURfCfO CORRÊA - Gostariá de
a V.
Ex~ no que tange à assertiv~ de V. Ex•, de que estou fazendo
a defesa em causa·prOpria,-tenho a impressão, Senador Marco
Maciel ...
O Sr. Marco Maciel- Até para que V. E r. nãQ fique
com uma opinião equivocada daquilo que eu disse, eu disse
que V. Ex~ está fazendo defesa em causa do seu eleitorado.
Não em causa própria de V. Ex\ que, inclusive, até faço
questão de mencionar, sequer mora eril inióvel funcional. V.
Ex~ mora no seu próprio imóVel. Não tenho nenhuma restrição
à c_onduta de V. Ex~ Refiro-me ao fato de ser V. Ext representante do Distrito Federal, _e de que a causa que V. Ex' patrocina, que é o-projeto ·de iõ.kiativa do Senador Valmir Campelo,
é uma causa que vai beneficiar ãqueles que mora:m em Brasília
e, conseqüentemente, exercitam o seu direito de voto no Distrito Federal.

dtzer

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Faço isso, Senador Mar·
co Maciel, com grande convicção.-Em pri~eiro fugar, porql!e
estou aqui e conheço as circunstâncias. Em segundo lugar,
porque é por·absoluto convencimento, que eu sei, que é da
maior injustiça que ésse· pfojeto Seja aprovado. Agora, V.
Er" repetiu exatamente aquilo que eu queria ouvir. V. Ex'
tem sido mais feliz do que eu. Muito mais feliz do que eu.
Uder do Governo, senador Marco Maciel, V. Ex• já faz parte
do Governo de Brasília. V. Ex~ nomeou Everardo Maciel
para um dos postos principais nci Governo de Brasília. Estou
aqui e até hoje não consegui nomear um contfnuo! Veja_V.
Ex~, eu acho que há inV-ersão ínteira de_ valores e de circunstâncias.
o Sr. Marco 1\faclel_-- Acho que -~O!!~ pedir, depois,_ sr.
Presidente, duas inscrições: uma, para discutir o projeto~- e
outra, para explicações-pessoais. Porque V. Ex' traz à colação,
agora, uma questãO de ordem estritamente pessoal. Mas já
que V. Ex• fere essa questão, ...
O SR. MAURfCIO COR-RÊA ~ Não vejo demérito nisso!
O Sr. Marco Maclel- .. ~aproveito a o_casi~9__ pa~a cJj_zer
a V._ Ex~ e ã Casa que-não lridiquei ao GoVernador Joaquim
Roriz nenhuma pessoa para exercer Cárgõ-érii coffil_Ssãd. Nem
sequer cargo não-comissionado. O professor Everardo Maciel,
recém-nomeado Secretárío da Fazenda, o foi põ{ eS'ci:>lha pessoal do Governador, em reconhecimento à sua competência,
ao seu talento e ao seu espírito público. Não estive cOm o
Governãdor do Distrito Federal, a não _ser no dia da posse
do Secretário da Fazenda. Não estive com o· Governador nem
antes, nem durante as gestões que antecederam a reforma
do secretariado que S. Ex~ realizou aqui rio Distrito :Federal.
Faço-ques-tão de dizer isso para que fiqUe claro que não sou
autor de nenhuma indicação e que se .o· profeSsOr Everardo
Maciel foi recrutadO para as elevadas funções de Secretário
da Fazenda do Distrito Federal, o foi em reconhecimento
aos seus atributos pessoais que, diga-sé, são rrruitos. S. Er
o Secretário dã Fãzenda é urll homem público honrado, probo
e que tem uma notável folha de serviços prestados ao Pais
e ao Estado de Pernambuco. Acho que o Governador Roriz
se houve muito bem ao nomeá-lo para a Secretaria, mas não
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o fez, faço queStão de frisar, por nenhuma indicação minha.
E, repito mais uma _vez, não conVersei com o Governador
Roriz senão no dia da posse, quando o vi e o cumprimentei
pela escolha do Sr. Everardo Maçiel, bem como Q_utras_ es_colhas que S. Ex• fez por ocasião da reforma do seu secretariado.
O SR. MAuRÍCIO CORRÊA - Senador Marco Maciel,
acho que S. Ex' não deve sentir-se d_esonrado com o que
eu falei, pelo contrário, porque eu também conheço Everardo
Maciel e acho que ele tem estatura para ocupar o cargo.
Eu apenas disse que V. Ex~ tem sido mais privilegiado do
que eu, embora tenha dito, realmente, que não tem responsa~
bilidade nenhuma.
Mas, aí, V. Ex' vai me desculpar. Sou obrigado a trazer
novamente aqui aquilo que Voltaire dizia e que Carlos Lacerda
usava: não concordo com uma só palavra do que acabais de
dizer, mas serei capaz de dar a minha vida para defender
o vosso direito de dizê-lo. Mas que não acredito, não acredito,
nobre Senador Marco Maciel.
Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senadores, a respeito do que
.disse o Senador Marco Maciel, permitir-me-~~ c;itar ull_!_trecho
do voto que proferi na COmissãO de Assuntos Económicos.
E gost~ria_ de destacar o prejufzo que as Forças Armadas
têrri para mante~ esses bll:x:os. Em julbo, a_ despesa do Exército
era de Cr$39_ milhões. Fala-se muito em se promover a privatiZação. Pensá _que, em determin-ado seD.tido,_ a privatização
é extremamente útil, principalmente no campo imobiliário.
O Govez:ilo não iem que_ se~-~<?!1º--de c~mpanhia bnobiliária,
esses imóveis têm- qüe ser vendidos mesmo! Sou favorável
à venda dos apartamentos para os militares, inclusive por
ess~ circUnstância. No que ·co~~ern_e a_ eª_se caso, estou em
plena siritoilfa- com o projeto do Qo_vemo; tem que haver
o- eri:xugamerito da máquiita a-dmiriiStr-ativã. Nâo é possível
m~ó.tei essa quari.tídade enorme de apartamentos, se eles po·aem ser passados para os seus respectivos ocupantes, daí gerando, inclusive, o pagame-nto de tributos. Brasília irá reCeber
o imposto predial. Haverá um desenca~go ~obre o Estado
com o pagamento de porteiros e condomínios, porque na
verdade, hoje, quem arca, com a maior parte_, dessas despesas
é o Estado, é a própria União.
·
Mas, dizia ao Senador _:Marco MaciCI, que o Exército
rlão diSpõe ...
O Sr. Marco Maciel ..:.:. --Pennite-me V. Ex'! uln aparte?
- - ~O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Ouço o aparte do nobre
Senador Marco Maciel.
O ~r. Marco Maciel - V, Ex~ fala sobre a venda de
apartamentos a servidores civis-, e- diz que, na realidade, são
alienados a um preço relativamente elevado, o que geraria
Uma receita p-ara a União.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Não digo que sejam
alienados por um preço exagerado. Refiro-me aoS elevados
custos do Exército para mantê-los.
O Sr. MarcO Maclel - Mas, pergunto: não significaria
um custo mais alto, num momento de crise, ter que comprar
novos ~partamentos? Ter que construí-los? Não tenho dúvida
alguma de que seria muito mais _disp~ndioso, a essa altura,
comprar projeções, fazer obras, mobiliar ~sses apartamentos,
dotá-los de infra-estrutura--básica. Quaiúõ não custaria ao
País, no rrióiTaCnto em que- airaveSsa Unia· g_raV~ crise financeira
-crise que eu nunca neguei existir a:qur-neSta C~a -, no
momento em que deseja reduzir as despesas do setor público!
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Tenho a impressão, nobre Senador Maurício Corrêa, que o

caminho da venda será extremamente oneroso aos cofres da
União.
O SR. MAURÍCIO CORR~A - Sen-ador Marco Maciel,
penso de forma-exatamente oposta a de_ V. Ex~ A venda
vai resultar em uma economia muitó grari-de para o Erário.
Inclusive, como eu disse, essa venda situa-se no contexto de
privatizações do Goyerno Federal.
Mas, eu gostaria de fazer aqui uma ligeira explanação
sobre a real disponibilidade de imóveis das Forças Armadas
em Brasília.

O Exército dispõe de_ 4A13 unidades no DistritO Federal,
sendo 3. 683 em áreas não- in'ilitares, e 73_Q_ em- áie_aS..:íri_ilitares,
Setor Militar Urbano. Desses 4.413 imóY<:is, 58 estão vagos.
495 eStão.ocupadOs póf servidores-_Civis·e-3~860 por servidores
militares. As oc_upações durante período superior a 10 anos
montam a 360. Essa explicação, Srs. Senadores, é para desfazer e!;se equívoco de se-_afiançar que nãO-vãi"haver unidades
disponíveis. Durante o período de 4 a 10 anos s_om_am _1_.387,
e por período inferior a 4 anos, totalizam 2.608A Isso significa
que as transferências, mediante rodízio, estão em 59%-, podendo ser vendidos, portanto, 41% dos 4.413 inióyeis disponíveis,
ou seja, 1.800 unidades--residenciaiS localizadas em áreas não
militares, sem que sejam necessárias nova-s co.nstriJÇões. --0 relatório ainda revela que aguardam movimentação
335 militares da Aeronáutica, 465 do Exército e 100 da Marinha.
Evidentemente, isso o Ministro da Aeronáutica não contestou. Este total de 900 militares não s_e destina apenas a
Brasília, pois s_ó_ o Ministério da Marinha está construindo,
em todos os seus distritoS navã:iS eXistentes no Brasil, 1.039
residências em áreas militares que lhe pertencem. Mas, ainda
que os_ 465 militares do Exército fossem transferidos para
a capital da República, mediante rodízio, caberiam todos no
Setor Militar Urbano, onde, como dissemos, estão situadas
730 moradias.

O Sr~ Marco Maciel - Permite-me V. Ex~ um aparte,
nobre Senador Maurício Coirêa?
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Logo em seguida, nobre
Senador.
O Sr. Marco Maciel- Serei breve, nobre Senador. Veja
V. Ex', agora, chama at_enção para o fato de que o Ministério
da Marinha estaria construindo imóveis em outros pontos do
territóriO naciOriãl para atendimento, naturalmente, de sua
tropa. Então, conviria, a propõSito,-lembrar o seguinte: o
projeto de autoria do nobre Senador Valmir Cam.pelo, ao
qual V. Ex~ apresentou substitutivo, tem um alcance que extrapola os limites do Distrito Federal para ter um efeito sobre
todo o País, o qi.ie significa dizer, trocand_o em miúdos, que
as despesas com a sua venda não se resumiriam a Brasília,
e sim, a todo o território nacional; seriam despesas extr_emamente elevadas. V. Ex~ tem razão, os imóveis fUncionais dos
militares não estão situados apenas no Distrito Federal, há
imóveiS ém quase-todo o território nacional, e aqui há representantes de_ vários Estados da Eederação que podem comprovar o que estou afirmando. Então, veja V. Ex', uma vez
operada a venda dos imqveis em Brast1ia, por que não vender
nas outras unidades da Federação?
O SR. MAURÍCIO CORR~A -A situa,;ão é diferente.
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O SI;". Marco Maciel- O Senador José Richa, que foi
relator da matéria na Comissão de Assuntos Econômicos ofereceu um parecer, a meu ver completo, sobre essa questão,
e demonstrou à sociedade_ a inconveniência da aprovação do
projeto, inclusive devido à repercussão, mais que brasiliense,
nacional, que este projeto trará; o que significa dizer que
as despesas seriam elevadas e onerariam, muito mais do V.
Ex~ imagina, os cofres- do Erário. Sou de um Estado cuja
capital foi, durante muito teinpo, base militar. Em princípio,
temos lá imóveis funcionais da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica. Pela posição estratégica que Recife desfrutou,
sobretüdo, na Segunda Guerra Mundial, há uma grande quantidade de imóveis fofa das áreas militares, não compreendidas,
portanto, no alcance do projeto de V. Ex~ Então, vejam que
ónus essas vendas trariam ao País! Certamente V. Ex~ ret_ru~
cará no sentido de que sejam vendidos os imóveis de Brasma
e não sejam alienados os imóveis situados fora do Distrito
Federal. Aí estaríarrios faltando com o princípio da eqüidade.
Por que vender os de Brasília e rião Verider os de Manaus,
de Belém, onde há uma base aérea, por exemplo? Por que
não vender os imóveis fti.JiciOriaís-do Rio Grande do Sul, de
São Paulo, ou do Rio de Janeiro? Então, realmente com
a devida vênia, a mim me parece que o projeto de V. Ex~
não teria sustentação. De mais-a mais; pelo que estive lendo
no substitutivo que V. Ex~ oferec_e ...
O SR. MAURÍCIO CORR~A- Não apresentei substitutivo. O que estou defendendo, com absoluta convicção é o
sub~titutivo" do Senador Jutahy_.~agalhães.
O Sr. Marco Maciel- Substitutivo_, parece~me, oriUndo
de emenda de V. Ex" V. Ex' não fez uma emenda?
O SR. MAURÍCIO CORR~A -Fiz uma emenda com
relação aos Oficiais de Chancelaria, é ótiti"o prOblema.
O Sr. Marco Maciel-Sim, mas substitutivo que resultou
de trabalho feito pelo Senador Jutahy Magalhães. Em face
da Emenda que V. Ex~ apresentáu e oUtras sugestões ocorridas, admite-se no seu art. 19, parágrafo úníco; que -não se
incluem na autorização a que se refere este artigo -os imóveis
residenciais administrados pelas Forças Armadas localizadas
dentro das áreas militares, destinados aos militares da ativa.
E se_admite, então, a venda de imóveis ~e propriedade da
União situados no Distrito Federal e administrados pelas Forças Armadas.
O SR. MAURÍCIO COR~- Exatamente.
O Sr. Marco Ma~iel - Ora, numa leitura correta desse
dispositivo, vamos, por extensãO, adinitir que 'se posSa vettâer,
iriclusive, os imóveis dos ministérios militares. Se são imõveis
pertencentes â União e-administradoS pelas Forças Armadas,
estaríamos admitindo a venda dos imóveis dos ministérios
militares.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Se V. Ex• fizesse isso,
os militares iriam mandá-lo para a Papuda.
O Si-. Marco Maciel - Olha, V. Ex~ -está, com o talento
que lhe é habitual, querendo levar para o terreno da ironia.
O SR. MAURÍCIO CORR~A- Mas não tem cabimento.
Q_ Sr. Marco _Maciel- E a ironiã. é uma anria muito
boa, -reconheço.
O SR. MAURÍCIO CORR~A- Senador Marco Maciel,
se o projeto trata de vendas ...
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O Sr. Marco Maciel -Dizem, aliás, que é uma faculdade
superior da inteligência.
OSR. MAURÍCIO CORREA -Prova do grand~ respeito
que tenho por V. Ex•, é o fato de que V. E"x•está falando
mais do que eu:

-

O Sr. Marco Maciel- Falando autorizadamente, já que
V. Ex• me tem perii)itido as interrupções que, a meu ver,
estão ensejando maior esclarecimento na discussão do projeto.
E que V. Ex~ me possa oferecer os seus argumentos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência pede ao nobre Senador_ Maurício Cg:rr~ que conclua
o seu pronunciamento e ao nobre Líder Marco Maciel mante·
nha.:se silente para ocupar, no momento própriO, o microfone
da Casa.
·
·

O sr. Ma-rCo Maciel- Sr. Presidente, vou cÚ~cluir. Gosw
taria, apenas, de solicitar ao Senador Maurício Corrêa, como
exegeta que é,_q~e faça a exata hermenêutica desse parágrafo
úniCo, porque, pela leitura que faço do dispositivo, percebo
que a permanecer esse parágrafo único, amanhã há de se
entender que estão autorizadas as vendas dos prédios dos
ministérios militaies iàmbé-in.
O SR. MAURÍCIO CORRI'l:A- Senador Marco Mací~l,
seguramente que V. Ex' é um colega com quf!m ~enl;lo exce~
lente convivência -e- a quem tenho, cada vez mais, respeito.
Sei que V. Ex• poderá até interpretar mal, que no expediente
dos militares se diga que, por essa redação, se possa vender
até o MinistériO do Exército, vá lá o Ministério da Aeronáutica
e o Ministério da Marinha ... Mas V. Ex•, que é um· excelente
professor de Direito Constitucional,_ um intérprete da Lei,
extrair que de um projeto que trata de venda de imóveis
residenciais, se possã vender um prédio do Ministério do Exér·
cito na Esplanada dos Ministérios, é inc.i'ível!
Não-tem nada a ver a venda dessas unidades residenciais
com o problema dos prédios das unidades militares na Capital
da República.
O Sr. Jutaby Magalhães- V. Ex~ me concede um aparte,
nobre Senador?
O SR. MAURÍCIO.CORRI'l:A- Com muito prazer, nobre Senador.
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O SR. MAURÍCIO CORRI'l:A - Mas, Sr. Presidente,
existem· dois senadores que já me pediram apartes há muito
tempo!
O SR. PRESIDENTE (Mauro BeneVides) - Os nobres
Senadores, que desejam apartear, poderão ocupar o espaço
regimental da diScussão.
O SR. MAURÍCIO CORRI'l:A- Acho que seria indelicadeza deixar de conceder 1 ou 2 minutos, Sr. Presidente.
O Senador Josaphat Marinho pediu pririteiro, logo em
--Seguida será V. Ex•, Senador Antônio Mariz.
O Sr. Josaphat Marinho- V. Exf primeiro.
O Sr. Antônio Mariz - MuitO Obrigado; Senador Josa·
phat Marinho. Senador Maurício Corrêa, na verdade, V. Ex'
trata de um ã.ssu~to que, -embo~ restrito _apareratemente ao
Distrito Federal; interessa-de fat() ao País inteiro. Porque
o que está em jogo, me parece, não é ipenas a pOSsibilidade
da venda, a autorização da venda de apartamentos funcíoriãis
de militares, vinculados a ministérios militires, a servidores
situados em Brasília. O que- está êrií c3i.is.ã"é 6 prói)rio ilistifuto
da casa funcional, da residência funcional. E sabe~se que a
criação dos imóv~is fUncionaiS decárreu da natureza especial
de Brasília no momento da sua inauguraÇão, âa sua instalação,
ás dificuldades de ~ransferi{3. administração pública da antiga
Capitãl, o. Rio cte Janeiro, para Brasília. Mas a verdade é
qt.ie o fato de se construírem imóveis funcionais, ria Capital
da República, levou a que se estendesse ao País inteiio eSse
ônus à administração pública. Então, quando o Governo Fede·
- ral decide vender os imóveis funcionais aos seus ocupantes,
evidentemente, ele dá o passo inicial para simplesmente elimina-r a casa funcional da administração brasileira, da adminís·
tração federal. Esse, me parece, é o sentido mais prqfun9o
-<-da "inicüitiva do Goveino Federal, ·da lei qUe foi votada pelo
Congresso e sanciOnada pelo Poder Executivo e que autorizou
essas vendas. Logo, não cabe discutir se o ExérCito,"!- Marinha,
a Aeronáutica têm imóveis em outros Estados - se os têin,
deverá vendê·los igualmente, não só nas áreas militares como
blicas, as empresas estatais, as autarquias adeiram ã casa fun·
-cional, implicando em despesas mqnumentais para o erário.
Esse projeto, como disse o Senador Jutahy Magalhães, é mera·
mente autorizativo. Está condicionado_ ã concorrência pública,
está vhiculado aos critérios da lei já" votada e da lel.que está
sendo aplicada. Portanto, nada impede a sua aprovação, ao
contrário, tudo a recomenda. Por isso, V. Ex~ tem inteira
razão.

O Sr. Jutahy Magalhães - Senador Maurício Corrêa,
não desejava entrar no debate, embora sendo o autor do
substitutivo ·ao projeto. Mas essa interPretação do Senador
O SR. MAURÍCIO CORRU- Agradeço a V. Ex• RealMarco Maciel deixou·me um pouco estarrecido] Mesmo que . n~lJ~nte, é uma colocação feliz.
a redação permitiSsé-iSso, eira só com~çar"à 4i~e!_:- alilOfiZãtívo.
Senador Josaphat Marinho, Tem V. Ex~ o aparte.
Então, a União iria"autoriiàt' 3ventla dos Ministérios? Porque
-~r._ Josap_hat Marinho _;_- selládor Maurício CÕrrêa,
se é autoriiafivo, a União vaf escolher;-Vai 'dJZer ciii3:iª a_queles
prédios que iriam ser vendidos, e não um mínistéiíõ~- E-ri.tãO, -- respetto naturalmente o seu ponto de vista. Permita·rrie, porém, obserVar que não deixa bem o Senado darmos a impres·
veja V. Ex' que é um exagero. -Apenas:como argUmentação.
são de que esse projeto veio à pauta de nOssa decisão por
O Sr. Marco Maciel- Senador Maurício Corrêa...
- influência dos militares que estão no poder. Na verdade, a
O SR. MAURÍCIO CORRI'l:A- Sénaélor Ma:ico Macíel, irite"Iferência houve dos dois lados, todos fomos procurados.
E a prova plen(.!. disso é a presença cte tantas ilustres senhoras
·
V. Er. explica depois, porque tem direito...
na galeria desta Casa. Ambos os lados buscaram justificar
O SR. PRESIDENTE (Mauro BeneVides- Fazendo soar seupont9 de vista. Mas, V. Ex• há pouco declarou que diferena campanhia.)- A Presidência pede ao nobre Líder Maurício
tes servidores, inclusive, Ministros- de Tribunais Superiores
Corrêa que conclua o seu brilhante pronunciamento, na tarde foram privilegiados. Conseqüentemente, V. Ex• reconhece
de hoje, porque V. Ex• ]á excedeu no dobro o tempo que que na venda dos apartamentos houve uma concessão de privio Regimento lhe conferia.
légios.

__- _ S!
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Para conclUir, Sr. Presidente, vou ler urna carta do MinisO SR. MAURÍCIO CORRÊA - Não! O que eu quero
dizer a V. Ex' é o seguinte. Os Ministros do Supremo são -tro da Marinha para que V. Ex~ tenha certeza do que estou
onze, e têm maior rotatividade que os militares, porque se dizendo -não- ia lê-la, mas agora vou ler.
aposentam ...
"Do MinistrO da Marinha para várias autoridades
_do seu Ministério: O Sr. Josaphat Marinho- Houve uma concessão.
Esclarecimento ao pessoal:
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Mas passaram a ter direi~
Como é do conhecimento de V. Ex~, o projeto
to. É um privilégio que. se foi dado a eles, deveria ser dado
de lei do Senador Valmir Campelo sobre imóveis- resitambém a esses militares. O problema é esse.
denciais está gerando dificuldades administrativas e indisciplina. Ademais, está gerando expectativas muito
O Sr. Josaphat Marinho - Esse é o problema! Como
provavelmente destinadas à frustração, pelas razões
não se trata do meu património, mas do património público,
que passo _a expor e que devem ser explicadas ou pessoal
não me sinto em condiçõe~ de ampliar priVilégios.
em parada ou reunião:
O SR. MAURÍCIO CORRÊA .::.. Sim.mas o -privilégio
a) o projeto ainda não passou no Senado. Se pasaí, Senador, pode ter sido para eles, mas para esses militares
sar, terá que passar também pela Câmara dos Depunão.
tados. Se passar, terá que ser sancionado pelo PresiO Sr. Josaphat Marinbo - Não posso· me louvar em
dente da República - sendo óbvio que os Ministros
privilégios concedidos pelo Governo para conceder outros
militares no -interesse do serviÇO pelo qUal são responpriVilégios. Condeno a atitude do atual Goyemo que promosáveis pedirão a S. Ex~ que o vete. se fof" vetado, a
veu a venda de tantos_ imóveiS erii Brasília, e agora nãó tém
derrubada do veto exigii:'á 3/5 do Congresso;
imóveis pãra que sejam ocupados pelos seus próprios funciob) se o projeto for sancionado ou se o veto for
nários, alguns de alta categoria. E preciso que se diga isso
derrubado, ter-se-á apenas uma lei autorizativa que
claramente. O fato_ de o Governo ter_ errado não justifica
não obriga o Poder Executivo a vender. O interesse
que nós também erremos. É por esse motivo que não me
maior e incontestável do serviço - responsabilidade
sinto em condições de fazer nenhum favor com o patrímónio
dos Chefes militares - sugerirá a linha de ação de
público.
não vender; e o Poder Executivo terá o direito- de não
O SR. MAURÍCIOCORRÊA- Quero dizer a V. Ex•
vender. Note-se que tanto a hipótese de veto como
que nem eu faço· qualquer privilégio, qualquer favor com o
a do não-uso da autorização para vender são coerentes
com a posição anterior do Poder ExeC:utivõ~ -cüfã-IDididinheiro público. Tenho uma vida pública talvez bem menor
do que a de V. Ex•, mas procuro pautar as minhas ações
da provisória - é a origem da Lei n' 8.025/90 - e
na defesa dos superiores interesses da minha Pátria. Privilégio,
seu decreto regulamentador ex..cluíram explicitamente
os ministérios militares por reconhecer, o Poder ExecuSenador Josaphat Marinho, eu acho deles, que puderam comtivO-, o qüanto seúa prejudicial o serviço à. extensão
prar e injustiça, iniqüidade desses militares que estão lá há
20, 25, 10, 15 anos e não podem comprar. Aí é que acho
da venda a esses ministérios. O InteresSe do serviço
iniqüidade, porque aqueles que foram requisif3.dos por órgãos
continua igual e a autorização acabaria por não ter
civis puderam comprar; aqueles que estão no Superior Tribuvalor prático.
nal Militar puderam comprar, e assim sucessivamente. Os
Assím, deve o pessoal entender que, caso procecivis que moram ao lado desses militares, que não podem
dam contrariamente ao interesse do serviço, estarão
comprar, puderam comprar. Então, só uma lei poderia acabar
induzindo dificuldades administrativas e -prejudicando
com essa iniqüidade, com essa injustiça.
gravemente seus colegas e_suas carrei!'as, por comportaAgora, se porventura, V. Ex~ sentiu-se, de certo modo,
mento antiético e de_sleal. Se re_correrem à Justiça. cumincomodado quando disse que foi pressão, devo dizer a V.
pridos os trâmites legais, correm o risco- de apenas
Ex~ que houve lobby de ambos os lados. V, Ex• tem toda
terem despesas com a causa." Assina o Ministro da
razão. Nós temos aqui uma presen-ça do lobby contrário. Mas
Marinha."
o lobby que prevalece, Sr. Senador Josaphat Marinho, não
Ora. esta cattã;- que existe e estã em minhas mãos, pode
é para V. Ex~, não é, talvez, para muita gente. Mas o lobby
provar...
prevalece e existe.
Tenho certeza que vmr até ser um péssimo advogado
O Sr. Marco Maciel- Veja V. Ex~ que o Ministro ...
aqui. Mas esse projeto está fadado a perder. Esse projeto
O SR. MAURÍCIO CORRÊA ~ Senador Marco Maciel,
não ganha, porque o que os trés Ministros fizeram aqui em
estou concluindo. Estou me sentindo já indisciplinado e incôtermo de cartas ... um Ministro da Aeron-áutica escrever para modo com os Srs. Senadores.
V. Ex~ - não- sei se o- fez, mas para rnuitás -o fez -; outros
O que defendo, Senador Marco Maciel, é uma isonomia
trabalharam dia e noite aqUi, até com reuniões, até córú Conta- de tratamento.
tos ·de fora para dentro. Ora, iSso é mUito rrlàlS- do que tima
. O Sr. Marco M.~ciel-:- Aí está claro que o Min.istro procepobre dona-de-casa, que o marido não pode, está casado.
de na defesa do iqteresse da corporação que comanda, no
E tem mais outra coisa-, Senador Josaphat Marinho: V.
caso a Marinha de Guerra. Não vejo neSsa carta nada que
Ex~ é um nacionalista, mas, sobretudo, é um defensor dos
não seja a preocupação _com o interesse· público. Veja V.
dfi'eitos humanos. O que está-havendo em cima desse povo
Ex~ que o Ministro teve até o cuidado de esclarecer adequada
por e·star defendendo esse direito; só daqui alguns dias- V.
e corretamente todo o processo legislativo, inclusive a particiEx~ terá conhecimento: ameaÇas de tranSferências, perseguições.· o- interesse das Forças Armadas em ver esse projeto pação do Poder Executivo na elaboração das leis, através
da sanção ou do veto. A carta - é bom que fique iilsCiita
votado é se livrar do problema.

8568

Quarta-feira 4

D-IÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

nos Anais - é -aüS" abOiladora para o Ministro. Da leitura
que faço dela, entendo que S. Ex• se dirige aos seus coman~
dados, preocupado com o interesse da Marinha, preocupado,
naturalmente, com o interesse nacional.. Não vi nessa carta
nenhuma ameaça, a não ser conselhos, e conselhos extrema~
mente procedentes. Por isso, quero ~iz_e~ a V. _E~~ q';l_e, a
meu ver a discussão se deve fazer nos termos em que habitualmente discutimoS essas matérias aqui nO senaao, ou seja,
verificando, por ser uma Casa de lei, se essa é uma lei que
convém ao País. Mais do que a minha convicção,_ a minha
certeza, é a de que, uma vez aprovada, essa proposição contraria o interesse público, eleva as despesas da União e produz,
a meu ver, seqüelas ao bom funcionamento das Forças Armadas, porque vai fazer com que, no final do at:~o •. não se ten~a
como movimentar os oficiais que terão que servtr em Brasnm
e, possivelmente, isso s_e repet~rá no próx.ímo ano. E vir~
o que virá, certamente, cm detnmento dos mteresses do Pats
e dos_ próprios oficiais. Muito obrigado.
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matéria. há uma tendêncía na MeSa de solicitar. a prorrogação
da sessão por mais duas horas.
O Plenário concorda com a prorrogação da sessão? (Pausa.)
Há um aceno de alguns Senadores sugerindo a prorro~
_gação por uma hora, na presunção de que os debates não
ultrapassem esse tempo.
Sendo assim, submeto ao Plenário a prorrogação por 60
minutos.
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo com a prorrogação permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada a prorrogação da sessão por mais 60 minutos.
A Mesa prorrogará a sessão por prazo idêntido, se os
Srs. Senadores continuarem a discutir, como o Regimento
gãrante, essa importante proposição.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra para discutir ao nobre Senado_r Ronan Tito.

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para discutir. Sem
O SR. MAURÍCIO CORRI'tA ~ Ein nenlJUm momento revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr~~ e Srs. Senadores,
fiz referência desaii-osa ao Ministro da Marinha. Ainda, outro não se diga aqui que a discussão deste projeto se fere, _de
dia, quando aqui esteve __o Ministrç sii! JusHça, Jarbas Passa- um lado, pelos governistas e, por outro lado, pela Oposição.
rinho, esteve também o Ministro da Marinha, CC?_m_quem conNão se deve dizer. também, que neste momento o discurversei, achei-o extremamente simpático. Nada tenho contra. so e o debate se acirram entre a esquerda e a direita, _porque
Só quero dizer que há um lobby dos Ministros militares contra senão deveríamos identificar o Senador Maurício Corrêa na
a venda. Estou dizendo a respeito do que passou a existir mesma linha partidária que o Senador Valmir Campelo, só
no seio do Alto Comando do Estado-Maior__do_s _três Minis- para ficar no autor do projeto e no autor das emendas. Não
térios militares acerca dessas vendas.
se diga, também, que o debate aqui se trava entre os privatiFinalizando, para deixar bem claro, quero dizer que en- vistas e oS não-priVativistas.
tendo que há um tratamento diferenciado c9m relação a eles
Existem alguns que def~nde~ que se deve vender esses
por _serem militares. A situação de Brasíii~_-é to~almente dife- íinóveis aos militares que servem em Brasília temporariamente
rente. O pessoal que veio para cá recebeu o direito de comprar ou já estão há muito tempo aqui.
essas unidades; porém, por serem militares, não podem comEm determinado momento vi frisar, por muitas vezes
prá-las. Que os militares que estão na Vila Militar não possam e com muita ênfase, pelo Senador Maurício Corrêa, por quem
comprar essas unidades, tudo bem, mas se os civís que traba- tenho respeito e amizade, que é uma discriminação, principallham nas Forças Armadas, se o~ofic~.ai.s que trabalham em mente, porque são pessoas que já estão no imóvel há 20 ou
órgãos Civis, enfim, se todos puderam, _apenas ~les _~Jão, pare- 25 anos.
ce-nos caracterizar urna iniqüidade, uma injustiça que só uma
Devo dizer que a minha posição diante de_sse projeto
lei poderia regulamentar.
é a seguinte: que tipo de Estado queremos construir? TermiE tenho certeza, S:eilador Marco Maciel, que isso náo nou o Estado ditatorial, agora é a democracia que se constrói
causaria tanto prejuízo, pelo contrário,_achÕ que-grande pre- principalmente a partir do parlamento. Queremos um Est~do
jufzo evitou-se córiúfque poderia ser o pagamento~ concor- dependente? Verberei contra o projeto que ià privatizar e
rência dó fardafficnto do Ministério do Exército, que os jornais que acabou por privatizar -as ditas mailsões dos ministros.
todos comentaram e, por final, quandO resultou provado, o Depois tívemos urna d(;múncia de que um ministro de Estado
Tribunal de Contas corrigiu. Aí, sim, Seria u'!la lesão _irrepa- morava em uma casa de _empreiteira. Ou este Estado dá condirável. Agora aqui, não, seria a reparação de uma injustiça ções aos seus funcionários de funcionarem, ou não será nunca
- por eles serem militares, de um modo geral militares de um Estado independente! _-__
- _
-- patentes mais baixas, estão sendo discriminados, injustiçados.
É uma injustiça que se dê a um e não a outro. O que
Portanto, encerro essas colocações, dizendo que no meu se c_oncede.?. O_direito de compra? Penso que isso todos nós
modo de entender será uma grande injustiçã -nâo aprovarmos temos. Mas refiro-me aos imóveis onde moram pessoas, como
este projeto, porque haverá uma desigualdade de tratamento disse muito bem o Senador Maurício Corrêa, há 20 ou 25
e eles_serão penalizados por uma única__ condição: por serem -anos. Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu. que era visceralm~nte
militares e por serem militares que estã:Q s_ervindo, trabalhan- contra a venda dos imóveiS que ·os MinistériOs militares_dissedo. O que esse pessoal deseja é, realmeftte, ter a tranqüilidade ram ser da maior -importância para a sustentação do 'apoio
de possuir um imóvel, c as suas esposas, os seus filhos querem militar aqui em Brasília, agora abro uma exceção e permito
a mesma garantia.
__
_ ~ -:---- _
uma emenda: todo imóvel em que, cornprovadamente, habitar
Acho que é uma injustiça que só será reparada ~om um um militar durante 20 a 25 anos deve ser privatizado. Aí
projeto de lei votado por nós. Espero que isso se verifique atendemos ao Senador Maurício Corrêa.
na hora da votação.
Verdadeiramente só entendo a importância desses imóMuito obrigado.
veis para os Ministérios militares para sérvir de ~paio principalmente àqueles militares qu~ têm, c_omo disse o Senador Marco
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Tendo em
MacieJ, a obrigação de um dia estar servindo aqui e outro
vista o número de oradores ainda inscritos para discutir a dia estar na fronteira.
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Por outro lado, o militar que está setvüido na fronteira institucionalizado. É inerente à democracia. Todos têm direitO
tem um tipo de salário e vem para Brasília. Caso não- se a fazer o lobb_y. Re~bi. durante a Constituinte patrões, emlhe .dê ajuda de custo, como ele vai alugar um imóvel aqui? pregados e militares e quem quisesse falar comigo. Penso
Se não houver ajuda de custo, quem vai pagar? A viúva? que essa é uma função de cada um de nós. Dizer-s~ que
O erário? Os recursos arrecadados ser-áo Suficíentes para quê? um-lobby é legítimo e outro não, pelo amor de Deus! Se
Para serem colocados numa poupança o-u-numa caixa de pecú- há o interesse do Brasil, de uma classe em jogo, todo lobby
lio e sustentar aqueles que, verdadeiramente, servem em rodí- é legítimo.
zio?
Apenas não aceito - e V. Ex~. como todo este Plenário,
Foi dito aqui também que aqueles militares que estão _é teste_munha - que não aceito lobby aqui! Aqui dentro,
servindo na área civil devem ter o direito de comprar. Pergun- não, pois é o sacrário do parlamentar! Ele tem que decidir
to: e por que não aqueles que moram na área militar? Por com independência! Não aceito porque não conheço nenhum
que a discriminaçãb? Será qtJe queremos fazei uma linha divi- parlamento do mundo, nenhum plenário do mundo onde haja
sória entre civis e militares? Será que não é importante pata lobby.
Nos limites do meu gabinete, no corredor, de qualquer
a democracia que Os militares convivam conosco; ·com todos
nós, os civis? Será que somos pã.rlamentãres ·e-serv-imõs tempo- lugar, recebo todos os interessados em qualquer assunto, porrariamente aqui e não sabemos a importância do que é um que tenho consciência de que aqui no plenário, sozinho com
imóvel para um Deputado ou Senador que eventualmente minha consciência, muitas vezes trocando de opinião com
vem aqui, mas a sua vida toda passa em outros lugares?
os meus Companheiros Senadores, tenho condições de formar
Foi dito aqui--p-ói muito teiilpó ·que e úm privilégio a a minha opinião independente. Para isso fui el~ito; acredivenda dos imóveiS para ministros rriilitares. É um privilégio taram em mim os eleitores que disseram: "Vá lá e defina
_
_
.
principalmente para aqueles que atuam no Tribunal Militar. as coisaS- em D_leii nome."
Não só recebi cartas do MiniSféfió dit:Marinha; pedi insE um privilégio inominável! É uni errO Crasso! E se este Congresso tiver comó _sustar esse_ privilégio, ele tem- obrigação truções às instituiçõe-s; perguntef a-CfMinistériO da Aeronáude fazê-lo, mas não se diga, pelo amor de Deus, que se deu tica-. através do assessor creditado aqui, ao_Ministério da Mariprivilégios a uns. Não podemos dizer que, dando aos outros, nha, através do assessor parlamentar, ao assessor parlamentar
vamos sanear o privilégio. Estamos aqui, Sr. Presidente, para do Exército aqui deil.fro qual era a relação dos imóveis, e
~adas eles_ me forneceram as suas relações. Estou com essas
tentar acabar com os privilégios.
,
__
Há poucos dias, assomei à tribuna e de propósito levei retaçoes ein minhas mãos e elas _me_ dizem que verd3deiraum discurso escrito com o seguinte tema: "Qual a função mente os imóveis são usados em rodízio por tempo determido Estado? Que tipo de Estado o nobre Senador gostaria nado. Mas, se o Senador MauríCio COffêil. tem razão ao dizer
de ver erigido, construído?" Escrevi, mas não pronunciei o que muitos os usam por 20 ou 25 anos, aceitO e -subscrevo
meu discurso, fiz apenas uma prOvocação. E fiquei uma hora a emenda, que diz: .. Todo militar que morar em um imóvel
e meia na tribuna ouvindo os apartes e registrando as opiniões 20 ou 25 anos, comprovada e seguidamente, tem o direito
de comprá-lo".
de cada um.
Era o que-tinha a dizer. Muito obrigado.
A meu ver, está passando da hora, Sr; Presidente, de
definirmos que tipo de Estado queremos construir. O Estado
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
que tem que ser portador e que tem que ser proprietário a palavra, para discutir, ao nobre Senador José Richa.
de aciarias, um Estado que tem que ser proprietário de hotéis,
mas um Estado que não tem condição de manter os imóveis
funcionais de seus funcionários de maior categoria e que têm
O SR. JOSÉ RICHA (PSDB - PR. Para discutir.) obrigação de um dia estar aqui e em outro dia estar noutro Sr. Presidente, Srs. Senadores, não era minha intenção falar
lugar! Que Estado é este?
_a re~p_eíto desta matéria, até porque foi amplamente debatida
Sou- e já disse isso muitas vezes -p-ela privatização na Comissão TécniCa e chega -ao Plenário amplamente inforde áreas cm que a iniciativa privada deve desempenhar melhor mada.
do que o Estado. Mas, Sr. Presiderrte, não sou pelo Estado
Na pauta da Ordem do Dia, de hoje, vemos a íntegra
mínimo; não estou pelo Estado apenas prestador de serviços, do projeto; as emendas apresentadas à Comissão de Justiça,
não sou pelo Estado que tem apenas que dar educação, saúde, seus autores, suas justificativas; o parecer do Relator da Cosaneamento básico. Sou pelo Estado soberano, independente missão de ConstitUição, Justiça e Cidadania; o parecer da
diante de outras pátrias e de seus filhos; sou_ por um Estado Comissão de Assuntos Econômicos dq qual fui relator. Afinal,
que se afinna, não só intemaciori3.l, mas nacionalmente. Sou aqui está toda a informação a respeito do projeto.
a favor de um Estado soberano e vigilante, que deve privatizar
Creio que seria· um contra-senso. no momento em que
o setor de aciaria para te"r o -díreito de nele intervir, quando estamos próximos do recess_o, com tantas matérias importantes
não estiver procedendo de acordo com a lei. Sou a f3Vo-r aguardando uma decisão do Congresso, demorarmos tanto
do Estado que privatiza sua hotelaria para intervir nesse ramo, tef11pO para analisar uma matéria que me parece tão simples
na hora em que ela estiver extrapolando os limites da_ l~i. e que deveria ser analisada muito rapidamente, em poucos
Não penso no Estado que é, ao mesmo tempo, árbitro com minutos apenas.
o apito na boca e a bola no pé; que ao mesmo tempo em
Cheguei até a propõr ao nobre Senador Valmir Campelo
que é empresário quef Ser juiz.
- -- -- -·
que-s. Ex~. na condição de autor da matéria, ab~isse mão
Sr: Presidente, também recebi a carta, que muito me do uso da palavra, assim como outros Senaçiores, especial~
honrou, do Ministro da Marinha. Recebo ·cartas todos os dias mente os de Brasília, que têm mais interesse na decisão como
de muitos brasileiros, de Minas Gerais e de outros lugares é o caso· do Senador Maurício Corrêa. Também eu, como
deste País. Respondo a todas elas. Por outro lado, já fiz-um relator do projeto, agiria da mesma forma e passaríamos imepronunciamento aqui, dizendo que deveríamos criar um lobby diatamente à votação.
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Aliás, devo dizer que, por ter dedicado m_ais tempo ao
estudo da matéria, por ser o Relator, entendi ser de meu
dever, depois da ampla discussão aqui travada, também aduzir
algumas informações.
-----,_-_ - , -~
---Não estou tão apaixonado como- alguns que defenderam
o projeto, especialmente o Senador Maurício Corrêa, tanto
qUe me limitei, na Comissão, a apresentar_ o_ ~arecer, sem
pedir voto algum a seu favor, ei?bora fosse ate log1co e natur_al.
Também não o farei no Plenáno. Desde que o meu relatóno,
após análise da Comissão de Assuntos Econ6m~cos, perde~
por um voto, não subscrevi recurso ao Planáno: nao pedt
voto· a nenhum dos Srs. Senadores e nem vou faze-lo agora.
Apenas julgo do meu dever acrescentar algumas info~lf!<:j.Ções,
sobretudo, os argumentos decorrentes do debate, para que
eu fique em paz com-a -minhã. consciêr:cia.
.
O resultado não me pertence; nao tenho compromrsso
com a vitória desse projeto ou com a sua _rejeição. O meu
compromisso é com a verdade, com a minha consciência.
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à apreciação do PlenáriO. Portanto, houve uma longa trami-

tação de abril até hoje, e a matéria foi pautada na última
sexta-feira, para que fluísse o prazo, mesmo sem se~ priVilegiada com o rito da urgência, sendo incluída na Ordem do
Dia.
No entanto, não houve nenhuma intel)ção da Me$3 em
colocar essa matéria imediatãménte, ainda maiS porcjue, ao
Gabinete da Presidência, tiveram acesso senhoras de oficiais
militartes, interessadas na proposição, recebidas com a fidalguia com que se acolhe qualquer segmento do povo nesta
Casa. A colocação da matéria na Ordem do Dia se deveu
exatamente a uma oportunidade, cpm o pleno conhecimento
de todos os interessados.
_ _
__
_ - No que tange à POssíVefinterferéilcla de MinistrOs militã~
res, desejo deixar presente, para conhecimento d_e V. Ex~,
Qo Sen_ador. Maurício Corrêa e de todos os Srs. Senadores,
que, presidindo esta Casa, aq~j_cheguerpela confianÇa cansa~
gradora de todos os Srs. Semtdores. As ~~n~ada~, indiscrepante_mente, permitiram~me chegar a esta posição de imensa rcsponsabilidadc. Digo a v. ~~·, Sr. Se!}_a_dor José B.is:h!'l, que
não admitirei pressão de quem quer que seja para alcançar
_decisão soberana do Plenário do S.enado Federal ou do Con~
greSsO Nacional que também presido. (Muito bem! Palmas.)
v .. EX' sabe quem no --mês de julho tiv~ ~portunidade
de deixar muito patente essa firmezã,: que é menos minha
e muito mais do.~pOio que tenho recebido de todos os Srs.
Seriadores, quando se pretendeu questiqnar, através da nota
dos Srs. Ministros militares, uma decisão do Congresso Nacio~
nal, adotada pela Câmara dos Deputados. Coube a mim, na~
_quela ocasião, submeter à imprensa brasileira e à opinião
pública do meu País uma nota m~ito clara, muito afir~atiya,
que fez _com que rechaçássemos qualquer tipo de insi"nuação
que pudesse representar restrições às prerrogativas desta Casa.
Nessa matéria, como em qualquer outra, inadmitirei qual~
quer tipo de intervenção nas decisões .soberanas deste Plenário.
__

Por isso, quero que fiquem nos Anais algumas pequenas
informações. Não vou reproduzir o meu relatório, que é bas~
tante extenso e está analisado tecnicamente. Nele não há ne~
nhuma linha de apreciação política, aPenas anâlise ·de situação
técnica. Assim sendo, deSenvolverei aqui dois ou três argumentes que fazem com_ que não apenas mantenha, como até
robusteça minha opiniãO- de que esteprojeto não pode ser
aprovado.
-Primeiro, Sr. Presidente, permita~me cobrar da Mesa explicações para uma alegação feita pelo Senador Maurício Corrêa. S~ Ex~ estranhava a rápida tramitação do projeto e a
sua inclusão na Ordem do Dia, pai-a o que s-6 encontrava
uma explicação: a de que os Ministros militares teriam press·
sionado o Senado Federal.
Não tenho procuração para defender os militares, nem
é da minha obrigação, como h_omem de Ç>posição, ffca"r defendendo ministros deste Governe. Mas quero, c~mo$~nad_or
- e acho que todos nós e a instituição a nierécenic;>s - ,
uma explicação da Mesa. Desejo saber se a Mesa, junto com
O SR. JOSÉ RICHA - Sr. Presidente. não esperava
os Líderes, que tem a obrigação de fazer a pauta, foi pressiooutra resposta de V. Ex• Conhecendo~o há muito anos, como
nada por alguém para colocar este projeto na Ord~!fl do Dia.
o conheço, bem como os demais membros da Mesa, nos quais
Isso eu não aceito ehqilanto=foi'~fuemb"ro desta instituição.
Cada um de nós tem não apenas que defender e preservar votei para dirigi-la neste período legislativo, tinha absolutal
a sua dignidade, mas, principalmente, o dever de defender certeza de que a resposta seria esta. Entretanto, fiz questão
de dizê-lo de público, da tribuna, para que igual insinuação,
a dignidade da instituição política do Sen3.do Federal.
Portanto, não aceito o argumento de que houve pressão. fe"ita da tribuna, não ficasse sem o registro _do outro lado,
Se houve, Sr. Presidente, desde já fica a"qufa ri:ilri:h~ proposta ·porque considerei muito gr<:~-ve as afirmações de que só havia
de que se adie a votação, porque, sob pressão; não podemos uma justificativa para que esse projeto tivesse tramitado muito
rapidamente: a de que houve press-ão dos ministros militares.
votar nenhuma matéria nesta Casa.
Quero dizer a V. Ex~, que nunca me jactei de ser corajoso.
Aliá_s, nunca precisei, graças a Deus, ser testado fisicamente
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Senador José
quanto â minha coragem. Entretaf!tO, a ~_i_nha coragem moral,
Richa, a Mesa interrompe o pronunciamento de V._ Ex~, por
alguns instantes, pois, instada, e trazida à colação n_o curso
a minha coragem política, estas já fbrani, por diversas vezes,
coloGS.das_ã prova e nunca titubeei.
do seu pronunciamento, sente~se no dever de oferecer à Casa
No tempo da ditadura militar, quando eu, era parlamen~
os esclarecimentos indispensáveis ã completa elucidação dessa
matéria.
tar, sempre que alguéf!l insinuaVa que sobre determinada, matéria havia pressão, imediatamente, para me livrar de qualquer
A Presidência esclarece que o projeto Cio nobre Senador
tibieza, logo procurava votar contra, assim evitando que qualValmir Campelo foi apresentado à consideração do Senado
quer comportamento meu aqui, pudesse sequer ir ao encontro
Federal no dia 10 de abril. No dia 17 do mesmo mês, houve
de qualquer especulação nesse sentido.
o prazo para apresentação de emendas, seguidO de toda a
Portanto, fico muito à vontade após a resposta da Mesa.
longa tramitação do projeto na Comissão de ConstituiÇão:
E, agora, feito o registro, continuO-num tom normal, responJustiça e Cidadania e na Comissão de_AS$untos Económicos.
de~do aos argumentos que aqui foram oferecidos por quem
Na Comissão de Assuntos Económicos, V. Ex' foi o relafalou a favor do projeto., Primeiro, quero também registrar
tor dessa proposição;- Os pareceres foram liçlos, resultando
a questão do lobby. O Senador Maurício Corrêa disse, c_omo
~isso um substitutivo, que, neste momento. será submetido
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se fosse.um fato excepcional, qUe os minis_tros-rililitares fizeram
lobby, o que na democracia é absolutamente normal. Os países
politicamente" rrtais adiantados têm, até, instituições legalmente constituídas, registrada~ e nomin.a'--~~s comq_ empresas de
lobby. Até porque, Sr. Presidente, faz-se necessái"io tornar-se
o lobby uma questão_m_uito _clara, cristalina, públic'!, e para
que sobre os políticos - que são os mais _sujeitos à ação

dos lobistas - não paire qualquer dúvida a respeito de sua
lisura, do seu comportamento. Há o l9l,>by que traz informações, e a esse e_u até viyo agradecendo _e estfinulanç)o.__ ~ há.
o que insinua qualquer troca de vantagens pelo voto. A esse
sempre, a vida inteira, repeli. É por isSO que- eu acho que
o lobby deve ser feito às claras, repito, muito claramente.
Nessa m_atéria, falo só em meu nome, pois cada um sabe
como é que recaiu sobre c1e a ação para formar a sua opinião;
quanto a mim~ recebi, de ambas as partes, esclarecimentos.
Com os assessores dos miniStros militares tive até muito menos
contacto, embora foss_e o_ Relator da mat~ria, do __ que com
a parte interessada na aprovação do projeto.
Sr. Presidente, se houve até u_m pouco mais de atraso
na tramitação da matéria, fui eu um dos responsávei~. porque
na minha mão o projeto demorou mais tempo, muito mais
que nas mãos dos outros r~latores da Comissão d~ Constituição, Justiça e Cidadania, das outras _Co_missões e peste
Plenário. Por quê? Porque, realmente, a situação ele alguns
militares me sensibilizou e eu não pretendia pura e simplesmente apresentar o parecer contrário o que para mim seria
até muito mais cómodo. já que eu não posso concordar e
minha consciência não permite aceitar um privilégio dessa
natureza. Assim, não quis, de pronto, eliminar a possibilidade
de encontrar uma alternativa que pudesse atender a alguns
militares que realmente estavam numa situaçáo aflitiva.
ConvoqUei,~ eiüão, o Presidente do Fundo de Pensão do
Exército, o General RQ$a, para esclarecer se os FUri.dos poderiam, eventualmente, em substituiçãO ã este ptojeto; oferecer
opções para a aquisíçãocda casa pr6pr1a, e aten-der àqueles
mifitareS: que, -próximos da reserva ou já atingidos pela compulsória, depois de tantos anos de bons sç:rviços prestados
à Pátria; nãO Qé_veriam ficar" serri~ã pqSSibilidade de sequer
ter um imóvel onde morar. Sr. Pre:_sidé!J.1~. busquei todas as
alternativas Junto ao lado ofidàl e também jiinto aos inferessad_os na aprovação dess_e projeto. Infelizmente não encontramos outras soluções. Portanto houve, de um lado, o lobby
dos interessados, e aí até alguns _exageros, que eu relevo.
Uma senhora çhegou a me puxar pelo paletó no corredor
-intimidade que eu não permito--a ninguém. NãO a censuro
e até relevo_o seu comportamento, que foi movido pelo desespero de resolver a sua situação. Dct_pu,tro lado, o que houve
foi esclarecimento e não lobby. Eu recebi rCaiiDerite dos asse~s
sores militares todas as informações, e lhes agradeci p6r(p.ie
formaram o meu juízo _e informaram o Q:1eu pàrecer. Porta_nto,
o lobby é absolutamente normal nas democraCias -e, repito,
não censuro nem o exagero de alguns_ q~e __l!O desespero; querendo ver o projeto aprovado, chegar.ám até cOrilefe-r indelicadczas com alguns de nós, Senadores.
O Senador Maurício Corrêa inVocOu ·aqui que há" m-ilitares
que estão há vinte anos oU mais cm seus irnóY~iS~-. J.~.;;() não
corresponde à realidade. S. Ex~ usou um_argumento q~e -cOrresponde à exceção. Por mais de quinze anos, ocupando o
mesmo imóvel, aqui, em Brasília, chega· a uma: ·média de 1%.
Em 1.fm ministério rhilitar apenas chega-se a quatro e poucos
por cento. No_s outros fica abaixo de 1%. c;> índiçe de octJ_pação
de militares pOr mais de quinze anos em Brasilia.-um éontin-
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gente de maiS de 2/3, realrilente, têm mobilidade muito grande
c ficam geralmente dois ãriós Cm cada Estado, ou regiãO.
- como diz o regulamento a exc_epcionalmente mais um.
portanto num total três anos, com menos de cinco anos estão
mais de 80% dos militares. Há um rodízio fenomenal e nós
que vamos decidir uma questão, que embora sendo apenas
do interesse de um grupo da sociedade, temos que, mesmo
analisando sob o prisma de um grupo peq ucno, legislar atendendo ao que _ocorre com a maioria desse grupo e não com
a minoria, com o que é a excepcionalidade da_questão. Outro
terna que parece· muito importante, Sr. Presidente, e aqui
muito utilizado pelo Senador Maurício Corrêa, é o que se
refere à isonomia. Se não m~ enganei, se ouvi procedentemente a argumentação do Senador Maurício Cor.rêa, S. Ex~
invocou a isonomia para comparar a situação dos militares
com a dos civis. Ora, Sr. Presidente, não tem cabimento invocá-la para dar um tratamento igual a militares e a civis. O
próprio Professor Hely Lopes Meirelles, que cito no meu
relatório, diz o seguinte: "O que--o -pr'lrtcípio da isonomia
impõe é um tratamento igual aos realmente iguais". E as.
funções dos civis são diversas das funções dos militares. Porente igual a quem tem funções diferentes, -não é isonomia,
Sr. Presidente, tem outro nome: ou é injustiça ou é privilégio,
isonomia é que não é~ E foi nisso que ·me baseei. Eu não
posso comparar os militares, irivocando o fato de os civis
terem podido comprar os_ seus apartamentos. Não há como
comparar funções desiguais para dar um tratamento igual.
Agora, a isonomia, isto sim, levei-a em conta aO rejeitar o
projeto, porque comparei militáres com militares. Por que
o privilégio de só os militares sediados em Brasília poderem
comprar os seus -imóveis? E os militares de Fortaleza? De
Campo Grande? E os de Recife? E os da Paraíba, não? Os
militares de Curitiba, não? Se os contemplássemos é que seria
isonomia. Se o projeto estendesse o direitQ a todos os _militares
que servissem em qualquer guarnição, em qualquer unidade
da Federação, eu não invocaria o pr~ncípio da isonomia sOb
este ângulo.
O Sr. Ant_ônio Mariz- Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. JOSÉ RI CHA - Com prazer, ouço V. Ex•
O Sr. Antonio Mar~z- A questão se restringe a Brasília
para os civis tã.ilibém. Não considero urna atitude correta
do Congresso acusar a lei que estamos discutindo de criar
privilégios, ·quando essa lei foi aqui votada e aprovada. A
responsabilidade da aprovação da lei que permitiU aos civis
comprarem os imóveis é do Congresso. O Congresso votou
a Leino 8.025. de 12 de abril de 1990. Realmente surprccnde-m_e que o própriO Congresso assuma o- papel de censor
dessa lei. Se privilégio há, há também para os civis. Não
poderia ser invocada a n.atureza .dessa distinção, se alei anterior já fixou apehai5para Brasília o direito de civis cotnprãrcm
os imóveis fUncioilais onde residem.
O SR. JOSÉ RICHA- Tratarei, no argumento seguinte,
ao ponto que V. Ex~ aborda. Perniitjf-me-ei apenas concluir
o argumento que estou usando para defender a isonOmia realmente verdadeira, que é de comparar militar com militar não civil com militar. Logo em seguida responderei ao seu
aparte, segundo a minha opinião. Posso estar equivocado,
mas é meu dever dizer o que penso nesta hora, principalmente
tendo sido relatai'_ e estudado_e_ste projeto por ma'is de dois
meses.
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A Sr~ Marluce Pinto- Permite V. Ex~ um_~parte?
O SR. JOSÉ RICHA - Darei o aparte a V. Ex• assim
que terminar o argumento.

_

O que tem que se cuidar na isonomía é de comparar
militar com militar, o que não oçorre no projeto. Af, já se
começa a rompct o princípio âa ísonornia. A cc;>ncessão, por
este projetO~ do direito à compra dos imóveis apenas aos
militares de Bras-ma não é isonomia; é privilégio e ao mesmo
tempo uma injustiça.
Vamos ao outro aspecto da comparação de militar com
militar. Se autorizarmos a venda desses imóveis aos atuais
ocupantes, como é que vão ficar os Outros militares que vierem
transferidos para Brasllia? Onde vão morar?
Brasnia é uma cidade atípica - e agora efl.tro no argumento que mencionei-, construída -para ser sede da adminis·
tração federal. Assim como todas as capitais construídas espe·
cificamcnte com esse fim, Brasília também teve que provi·
denciar imóveis funcionais, pelo menos para os funcionários
graduados. No início de Brasília. era preciso, além dos funcionários graduados. assegurar moradia a um mínimo do corpo
funcional. para dar conseqüência à cidade. A nova Capital
Federal não poderia ser implantada. se não houvesse imóveis
funcionais--que possibilitassem aos funcionários - na inaior
quantidade do Rio de Janeiro- se. transferirem para cá.
Agora que Brasília esta com 31 anos e já consolidada,
não se justifica a União -continuar mantendo a proPriedade
dos imóveis ocupado_s pelos civis, porque eles não têm mobilidade. BrasíJia já se consolidou como capital, portanto não
há necessidade de a União ficar arCando com as despesas
altíssimas de manutenção de imóveis; alguns dos quais com
mais de trinta anos de construção.
Logo não havia sentido cm a União continuar sendo dona
do imóveis ocupados pelos funcionários civis nomiais.
O Governo. entretanto- e no caso, vai a fnlhhã censura
-extrapolou. Autorizou a venda dos imóveis habitados por
funcionários normais e -também dos imóveis ocupados por
funcionários graduados que exerciam _cargos comissionados.
Começou - e eu reputo esse um gesto demagógico do
Governo- autorizando a venda até das casas dos ministros.
A imprensa, depois, chegou a-denunciar que o baixo salário
que recebe alguém que vem ocupar um cargo comissionado
estava inviabilizando o recrutamento de gente_ competente
para vir servir temporariamente em Brasília, A imprensa chegou até a citar nominalmente um secretário nacional que estaria morando, porque o seu vencimento não daria para pagar
aluguel, em um imóvel cujo aluguel era pago por urna empiesa
_ _
_ -particular. Isso é um absurdo.
Pode ter isençãÇ> alguém que venha ocupar um cargo
comissionado. temporariamente, mor:~!l.P_<;>. n_uro imóvel c_ujo
aluguel é pago por urna empresa partiCular? Este País está
quebrado, mas nem tanto. Não é indigente. O Sr. Antonio Mariz- Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. JOSÊ RICHA -Ouço V. Ex• com prazer.
O Sr. Antonio Mariz - Senador José Richa, no caso,
o terreno já é outro. O fato de um alto funcion~rio ter ufna
re_sidência paga por uma empresa jJrlVâdã ·esca-pa d() terreno
da mordomia e ingressa no da corrupção. Não se está aqui
discutindo corrupção. Na linha de racioc~nio defe,~çli_da.por
V. Ex~, o nobre Senador concluirá forçosamente pela exalta·
ção, pela defesa da mordomia, a mordomia dos ministros,
das mansões residenciais ...
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O SR. JOSÊ--RfCHA - Absolutamente, não defendo
a mordomia. Esta é a Capital da República.

O Sr. Antonio Mariz - V. Ex~ condena a venda das
mansões dos ministros. É preciso assinalar que nada justifica,
31 anos depois da fundaç~~ de Brasília, a permanência das
casas funcionais, sejam de que natureza forem. A Capital
no· Rio de Janeiro não conheceu tais esses sim· privilégios.
Privilégío não é vender a casa a alguns, privilégio é manter
casa para alguns. Isso, sim, é privilégio.
-0 SR. JOSÉ RICHA - Mas há alguns que vêm prestar
serviço público temporário, não permanente.
- O Sr. Antonio Mariz- A lei autoriza a venda em concor~
rênc.:ia pública. A lei não está estabelecendo privilégio, está
estabelecendo que a União não manterá mais o privilégio
da casa funcional para funcionários de Brasília, para militares
de Brasília. não para todos os funcionáríos do Brasil, para
todos os militares do Brasil. Esse é o_ aspecto. Está havendo
uma inversão de valores completa: o que é cessação de privilégio é apontado como privilégio. Quando se trata de isonomia, está se falando não apenas da isonamia com o.; civis,
mas também da isonomia co_m_ oS próprioS mílitares. Por qúe
sargentos. suboficiais. oficiais no início de carreira seriam tra-tados diferentemente dos generais, dos ministros do Superior
Tribunal Militar? Porventura não são rotativas os cargos de
ministro dos tribunais militares? Por que vender aos oficiais
generais, aos oficiais superiores que prestam serviços â Presidência da República? A isonomia invocada para o tratamento
igual aos militares, militares que servem em Brasília.
O SR. JOSÊ RICHA -~O que V. Ex• cita realmente
é __ um prjvilégio, QS poucos exemplos. cerca de meia dúzia
não sei se muito mais dq_g~e_ isso de militares que compraram
imóveis. Considerei um privilégio, um cochilo da lei, a_autori~
zação _da venda dos imóveis aos civis; ·:ressalvando apenas os
admínistrados pelas Forças Armadas. E o Executivo, mais
uma_ vez, incompetentemente, não sabia, não se deu conta
<!e que havia militares ocupando apartamentos não administrados pelas Forças Armadas.
Os pouco-s militãres que puderam comprar imóveis adquí·
riram aqueles -que não entraram nas proibiÇões da lei, porque
estavam sendo administrados pela Secretaria de Administração.
Foi um cochilo.da -lei, foi uma incompetência do Governo,
dos técnicos que elaboraram o projeto, reconheço.
Se eu tivesse tido o poder de voltar atrás, eu anularia
essas vendas. Infelizmente, não é ma:iS poSSivel, pois a lei
s6 pode ser retroativa se for para benecificiar e não prejudicar
alguém.
Mas um erro não justifica o OUtio. Porque meia dúzia
foi_ beneficiada por um cochilo da lei e por incomp~tência
do Governo_, não posso agora votar a favor êla alienação desses
imóveis a todos os demais militares em nome da isonomia.
ISso -não é isonomia coisa nenhuma, iS"S.o é reconhecer que
huuve u.rp privilégio para meia dúzia e _querer esteri_der a milha~
:feS: o_ mesmo privilégiO. Estaríamos ampliando o privilégio
e _não cuidando da isonomia.
Portanto, Sr. Presidente, encerro apenas us~ndo mais
um argumento, o do autor do projeto que insistiu muito na
questão da privatização e que a privatização é uma questão
de modernidade.
Ora, Sr. Presidente, privat_izam~se empresas_ comerciais,
mas por que privatiz-ai" imóveis cjue em" "uma cidade atípica
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como Brasília são neCessários? Os imóveis São essenciais para
todos aqueles que passam transitoriamente pol'-uiil cargo público em Brasília.
É uma necessidade manter os iffióveis fUnciOnais para
atendê~los, senão o serviço público fica impedido de recrutar
gente eficiente para ocUpar, temporariamente, funções aqui
em Brasília. Por quê? Porque Brasl1ia é uma cidade atípica.

Primeiro, porque é a sede administratiVa da capital e fo1 cons-

truída especificamente para isso. Então, nâó é-umã cid3.de
que tenha, como as demais cidades e _capitais, um mercado
imobiliário jáconsOlidado que permita a quem é i'écrutildo,
temporariamente, para o serviço público, ou- até para servfço
particular, um mercado imobiliário que lhe facilite o aluguel
de um imóvel. Brasüia é 'uma--cidade administrativa, e por
isso, tendo sido construída para isso e sendo sede do Governo,
é dever do _Governo manter os imóveis funcionaiS para tódos
aqueles que tenham rotatividade no serviço público.
OUtra queStão tãmbém é que Brasília, dentro da sua atipicidade, é uma cidade que não tem como ampliar seu horizonte.
O Plano Piloto já está inteiramente ·ocupado. Eu próprio li,
há pouco tempo, o destaque dado pela impreflsa local à venda
do .último imóvel comercial que ainda estava disponível em
Brasília. Então, Brasília não tem pOSsifiiHóade de crescer mais
e rapidamente, sobretudo em uma hora de crise como esta,
para autorizarmos a venda desses imóveiS- e-depois o serviço
público constrU:iroiifros para atender os Iriilitares ou quaisquer
outros funcionãrios que venham aqui prestar serviço tempera~
riamente.
Então, Sr. Presidente, isso nada tem a ver com a tese
da privatiz8.Çã0~Soii-privativista. Já ocupei-cargos exeC.Utlvo"s
e o mostrei na prática; quando não se fala em privatização,
e eu era prefeito, ou governador, fiz isso. E hoje, e_xcetuando·se duas _ou três_ estatais, sou a favor da venda de todas
as outras. Todas!
Portanto, não cabe aqUi a prívatização como tese para
estabelecer analogia entre venda de empresas e venda de imóveis funcionais. Nada tem a ver uma coisa _com a outra. E
modernidade é o que praticam outros países, que não fazem
o que estamos tentando_ fazer com este projeto. Os outros
países. conservam os imóveis, sim, quando sedes administrativas, como são Bonn e Washington. Eles mantêm imóveis
-·
para os seus funcionários temporários.
Conseqüentemente, não _há nada de modernidade aqui.
Isso tem outro nome: é fisiologia e paternalismo, que são
uma praga da nossa prática política. Espero que o Senado
não confirme tal prática, votando o projeto. O Sr. Valmir Campelo- Permite--me V. Ex• um aparte,
nobre Senador?
O SR. JOSÉ RICHA- Concedo o aparte a V. Ex•
O Sr. Valmir Campelo- Sénadcir, oüvf-éom-müiúl":iténção e respeito o discurso de V. E~, e só_ diria que V. EX'!
se excedeu, perdoe-me o termo, quando disse_ que haveria
aqui fisiologismo e paternalismo. Não entendo assim, nobre
_Senador._ Entendo que foi uma medida que propusemos para1
o Distrito Federal a fim de fazer justiça, realmente, e entéri.do
que isso se dá através de uma privatlzãÇáó.- Talvez não no
cfitério de alguns, porque a venda de empresas vai proporcionar'lucro para o Estado e, realmente, a venda dos imóveis
funcionais não trará eSse benefíciO para- ó Estado. Mas irá,
sem __dúvida nenhuma, fazer justiça, resolvendo _o problema
social dessas pessoas, dessas famíliãs, dessas mães que estão
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ocupando essês imóveis funcionais. Queria apenaS pedir licenEx~ pa:ra aparteá-lo e justificar que não se trata de
um projeto paternalista, nem demagógico; trata-se, real~en
te, de um projeto que visa, além da isonomia, a juStiça social.
V. Ex~ também se refere a Brasília. V. Ex~ foi um excelente
GOvernador do Estado do Paraná, mas- talvez não esteja a
par do Distrito Federal como, modéstia à parte, estou. V.
Ex~ diz que não há aqui mais áreas. Não é verdade, Brasília
tem áreas disponíveis que podem perfeitamente ser habitadas,
como é o caso do recente projeto de Aguas Claras, em implantação pelo Governo do Distrito Federal nas imediações do
Guará e Tagiiãtihga, além dos novos a·ssentarnentos para pessoas humildes, sem teto, como é o caso do Paranoá, da Vila
São Sebastião, da Vila Lar São José I e II e de Samambaia.
De modo que gostaria de fazer esses esclarecimentos a fim
de que V. Ex~ conheça um pouco rnais Brasília, já que, pelo
que disse,, não a conhece tão bem como conhece _o E:~tado
do Paraná.
O SR- JOSÉ RICHA - Realmente, não a conheço tanto
quanto V. E~; estou me baseando, quando faço a afirmação
de que não havia mais im6vei"s disponíveis, primeiro, na informação da imprensa da capital; ela delimitou a área do Plano
Piloto, e V. Ex~ citou o exemplo de uma cidade-satélite. É
claro que, nas imediações, eu não discuto. E V. EX'! conhece
Brasília muito melhor do que eu; apenas citei um noticiário
de jornal, e ainda enfatizeí que a imprensa de Brasília é que
fez referência de que, no Plano Piloto, a última área coinercialmente disponíVel foi, há pouco tempo, vendida a uma empresa
particular; umoa in,co_rpor_adora de _Br;isíli~ a adquiriu. __
·
Em segundo lugar, se ofendi V. Ex~, quero, publicamente,
·pedir perdão. Não foi a minha intenção. Até porque eu não
sou daqUeles que inquinam tudo coin que não concordam
de demagogia, paternalismo e fisiologia; até porque tenho
muita consciência de que qualquer um de nós, individualmente, pode cometer erros, e nem por isso pode ser execrado
ou rotulado de fisiológico, demagogo etc.
Agora, se o Senado todo, coletivamente, aprovar esse
projeto de V._ Ex~, aí eu não terei dúvida de dizer que será
-Uma enorme ~em.agogia.
- - -- -ça a V.

Durante o discurso do Sr. José Richa o Sr. Mauro Beftevides, Presidente deixil a -caaeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Carlos De'Carli, 2~ V ice-Presidente.
O SR- PRESIDENTE (Carlos De'Carli) --Concedo a
palavra para, discutir ao· nobre Senador Cid Sab6ia de Carvalho.

O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB-CE. Para
discutir.) -Sr. Presidente, Sr~s Srs. Senadores: estamos acompanhando este debate, que se tornou não mais um debate,
mas alcança o conceito de polémica. Mas se chegamos a este
estágio, nós devemos, exclusivamente, nâo ã. uma demagogia
que possamos conieter hoje, no Senaâo, mas que foi cometida
na campanha eleitoral, numa demagogia da Presidência da
República, numa demagogia materializada, porque Sua Excelência o Presidente da República mandou, dentro dessa linha
demagógica, medidas provisórias que contaram não com a
complacência,- mas com ·a-·coitivência dos partidos brasileiros.
Conivência, Sr. -Presidente, e não propriamente complacência
ou concordância!
Porque se "agora tudo issd sui'ge absolutamente errado,
tudo concretamente errado é porque nós, os Parlamentares
e os partidos políticos, erramos ·anteriormente, autorizando
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O Direito Administrativo do militar não é o mes".IIio Direito Administrativo do cívil. Tudo bem! Mas o Governo, quando
enveredou por essa tese privativista, não rez_essa diferenÇa;
não fez a diferença, e~_ abs()luto! O que se pretendia e se
pretende é a redução do Estado, que o Estado não seja produtor de aço, que não seja hoteleiro, como bem acentuou o
Senador Ronan Tito; S. Ex~ tem razão, na verdade é um
exagero. ~!:fitos querem o Estado administrando portos,_ mas
- muitos querem, também o Estado administrando imóveis. ·E
o Presidente da República, na sua campanha eleitoral, com
a aprovação popular, em emissoras de televisão, enfatizou
exatamente que o Estado deveria reduzir~se e partir para uma
privatização.
Vejam bem V. Ex~. o Sef!ador José ~icha entende que
.nã() é privatizar tomar um imóvel do Estado e entregá~lo
ã um particülar. Pois eu garanto que é. Sempre que- um bem
público se tome propriedade privada, claro que houve a privatização!
___
__
0 que a"Coritece é que não Ycüti.Os consegUir CoriVencer
ningUém, saindo daqui, das dimensões do Congresso Nacio~
nal. _que o Estado pode privatizar empresas rentáveis, que
__ !sso, Sim, é privatizar~ mas que não -pode privatizar apartamentos. Esses apartamentos não significam nada adiante do
faturamento da USIMINAS, ou de um pequeno prejuízo da
USIMINAS. Esses apartamentos não significam nada nas fo~
lhas de perdas e danos devidamente escrituradas da Caixa
Económica Federal se somarmos determinados débitos que
a Caixa Económica Federal considera como perdidos, verificaremos que os mesmos valem mais que os imóveis discutidos
esta tarde aqui no Senado Federal; mas nada discutimos sobre
a Caixa EconómiCa Federal. Se formos ao Banco do Brasil
-examinar o que devem a este Banco,-iarã.rlto, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, verificaremos que é o suficiente para construir
duas ou trés vezes os imóveis funcionais ·que estamos discu-tindo hoje, no Senado Federal. _O que devemos ter é_ u_ma
posição una, é um raciócícillio único. Não podemos discutir
de ~odos ~iversos; eu não posso ser água aqui e pedra acolá;
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO-- Com muito o-ou eu sou água para tudo, ou pedra para tudo; não podemos
ter dois procedimentos. (O Sr. Presidente faz soar a camprazer.
- pãinha.)
O Sr. Beni Veras- Creio que, rià -ques-fã"Oohá uma dife~
rença que não estã Sêndo levada em consideração. Os militares
Sr. Presidente, já discutiram exau-stiVamente essa matée os civis têm obrigaç_õ~s diferentes em relação às suas carreiras
ri_a,
r~zão j>ela qual pretendo, em nome da minha posição,
no caso dos civis, eles não são transferidoS freqüe"nfemente,
o que ocorre com o1rmi1itãres e, em seguildo, lugar também . dtscutl~la pelo menos com um mínimo de comodidade.
O Sr. José Richa .:..: Permlte-me V. Ex~ um aparte?
se de!eri~ bu~ca~ isonomia nessa questão. Acredito que o
ExérCito julga mdtspensável ao seu funcionamento a existência
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Ouço
d.e imóveis funcionais'. O militares .são transferidos compulso-_ c-.om muito prazer.
namente e não têm condições, cm Brasllia, de arcar com
O Sr. José Ricba ·Apenas não quero que, coni o--meu
alug~éis por sere~_ muito expressivos em relação aos seus
saiános. Ao pernuur a venda dessas moradias, estaremos obri~ silêncio, passe tacitamente a concordar com a linha de racio.:
gando _as ~orças Armadas a construírem novas moradias, para cínio de V. Ex• V. Ex• está analisando o problema da ptivâtias qurus nao há dotação orçamentária. Em.face do momento zação sob o ângulo eminentemente jurídico. Claro que privatizar a USIMINAS e os apartamentoS, juridiCamente, é o
~conômico do País, atenderíamos a alguns, em prejufzo do
mteresse públ!c.o. Vendere~esimóv~is"séfá transferir ao parti- mesmo, saein da mão do Estado e vão para as mãos do particu~
lar. Mas, _creio que nós, como legisladores, não podemos dei~
c~la~ o que é utii e nec~sáno ao funciOnamento de um serviço
publico, que é o ExérCito, com evidentes danos ao interesse xar de esgotar todos ()S ângulos__ da análise do problema, uma
do_ Estado. Se alguém deve ser preterido, que seja o interesse questão é privatizar a USlMINAS -:.O_Govemo não foi criado
para comerciante-...:, outra é privatizai- Íinóveis qlie vão tútDui~
pnvado. Creio s_er a questão.
tuar a administração de uma cidade construída para ser a
OS~- CID SABÓIA DE CAR':ALHO -- Entendi o parte sede administrativa do Brasil. É esse o ponto, é apenas uma
rle V. ~x: Realmente a C~:mstttutçao Federal trata dos servi~ questão de enfoque. Claro que juridicamente concordo com
dores ctvts e trata dos servidores militare_s em capítulos dife~ V. EX' A USIMINAS e os imóveis de Brasflia, desde que
rentes.
sa1a:m da mão do Estado e vãó para a mão de particulares,

a mente do Sênador Valmir Campclo a conceber isto que
agora se chama demªgqgia.
.
,
_______ _
Digo, Sr. Presidente, que, na verdade, o_que não pode
se entender num Estado sério é que existam duas linhas de
conduta, dois modos de raciocínio e que as filosofias governaR
mentais ora tenham adequação para a solução de uma problema e, contrariamente, essa filosofia venha para a solução
de outro problema.
Há, na verdade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, cidadãos
brasileiros que,_ através da propositura do $enador Valmir
Campelo, reivindícam, sim, isonomia ctC- tratamento, serem
considerados como cidadãos brasileiros da mesma classe dos
demais; e não cidadãos brasileiros _de segunda classe. O que
acontece, Sr. Presidente, aqui em Brasnia, é que, se um civil
mora num determinado imóvel pode comprá~lo; mas, se esse
mesmo imóvel é ocupado por um militar, eis que não o pode
fazer. É contra esse fato que me bato. Por isso, Sr. Presidente.
firmei minha posição em favor dr -xojeto do Senador Valmir
Campelo sem_ ser demagógico, ~~ .er.fisiológico, sem ser
corporativista, mas sendo homem justo, corajosamente justo.
O que se está pedindo, nesta tarde no Senado Federal, é
que tenhamos a coragem de proceder sob critérios de justiça.
Essa é a justiça. Mais que a dos Tribunais, é a justiça social
que, de repente, há de passar pelos corredores, pelo Plenário
desta Casa Legislativa. Sei que há imóveis qUe nãO Serão
comprados em nenhuma hipótese; são aqueles que têm uma
o_u~ra caract~rística, e que não podem mesmo ter ocupãção
CIVIl; o que diverge totalmente do imóvel que pode ser ocupado
tanto pelo civil como pelo militar. Aí é que não entendo
a tese de meus antecessores neste debate. Por que o imóvel
ocupado pelo civil pode ser comprado, e o mesmo imóvel
ocupado pelo militar não o pode ser? Pelos argumentos expostos é que realmente estranhamos as posições hoje difendidas,
neste Senado, contra a proposta do Senador Valmir Campelo.
O Sr. Beni Veras- -Permite~mc V. Ex• um aparief
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privatização._M;;~..s não é cor:reto,_:vamos ~umultuar
a administração, ser permitirmos· a privatização de imOvels
que vão, depois, gerar problemas, porque o Poder Público,
na sede da capital da República, vai ficar impedido_ de ter
condições de recrutar servidores que vêm para a capital prestar
serviços temporários à Nação.

significam
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O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Concordo com
V. Ex~, nãO d-everia tef havido es_sa privatização dos imóveis
do Supremo.
O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli)- (Fazendo soar
a campanhia.)_- -A Mesa solícita a V. Ex' que seja breve,
porque já está Ultrapassando alguns minutos do tempo regimental. Gostaríamos que V. Ex~ usasse o seu poçjer de sínt_ese
para abreviar e terminar o s_eu brilhante pronunciamento.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - De tal sorte
que, alongando o raciocínio de V. Ex~, chegamos à conclusão:
O Sr. Antonio M~ri!__-:_ ~~-~mite-me V. Er um aparie?
privatizar, nem sempre, privatizar, às vezes, privatizar, somenO SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presidente,
te em determinados casos em -que o Estado possa alcançar
a manutenção de suas mesmas dimensões. _E aí vamO-s ter g?s~a~a de conceder um aparte ao Senador Antonio Mariz.
de adOtar duas filosofias, uma ptó-privatização, outra pró-eso SR. PRESIDENTE (Carlos be'Carli) -Senador, não
tatização, no mesmo governo, no mesmo COOgresso-, nomes- há mais tempo pãi'a apartes. No mOmento seria muito difícil
mo Senado. Alongando, também, o racioCínio de V. Ex~,
conceder mais tempo a V. Ex~, porque se tornaria diffcil manvamos chegar à conclusão de que o Esta_do d_e;:ve ser imobiliária ter o período regimental para os demais Senadores que_ vão
sim, agora, imobiliária militar: imobiliária civil, não! Então, falar depois de V. Ex', que já ultrapassou quase 6 minutos.
é a conclusão forçosa a que vamos chegar esta tarde aqui
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presidente,
no Senado Federal.
De tal sorte, Sr. Presidente, que ou- llffia coiSa--ou outra. eu não ouvi bem.
Não podemos ter duas linhas de conduta. Vacilei muito diante
O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) - São ultrapasdesse projeto, mas houve pontos que me fizeram decidir por sados 6 minu10S do tempo feglmelltãl. Por isso solicito a V.
sua aprovação, como por exemplo, quando vi que ~_queles Ex~ que abrevie o seu discurso.
imóveis, que são objetos do Projeto, se fOssem ocupados por
civis, estariam privatizados, e por-militares, discute-se ainda
Q SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presidente,
apenas para sermos justos, não sou eu o primeiro a ultrapassar
-possivelm~nte, muitos entendem que não devem ser privatizados-, verifico ·que há urna diferença odiosa, uma diferença, o tempo e_sta tarde. Na verdade, esse tempo foi ultrapassado
no mínilno, inconveniente.
por todos os o_ra,dores que me antecederam. E tínhamos nós
fé, em estando aqui no plenário, que eles necessitavam daqueO Sr. Ronan Tito- V. Ex~ me concede um aparte'?
le tempo, daí a complacência da Mesa._
O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli)- Foram conceO SR- CID SABÓIA DE CARVALHO- Pois não, nobre
didos a V. EX~ 6 minutos.
Senador.
O Sr. Ronan Tito - Nessa linha de raciocínio de V.
()SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Vou usá-los
E~ vamos ter que privatizar imediatamente os_lmóv_eis dos
- -agora mesmo da maneira mais objeifva.
Senadores e Deputados, porque, ao contrário, sentir-nos-eO SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) -V- Ex• já usou
mos discriminados odi9samente, uma vez que todos os imóveis
são funcionais. E aí, vamos abrir a porta pa-ra- ritais uma-grande os 6 minutos.
O SR. CID SÀBÓIA DE CARVALHO Sr.- Presidente,
negociata.
pediria a V. EX" garantisse minha palavra.
O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) - Por mais 2
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Diria que, no
raciócfnió de V. Ex~, não-deveríamoS ter priVatizado os imóveis minutos, Ex•, para concluir.
dos Ministros dá Supremo Tribunal Federal.
O Sr. CID SABÓIA DE CARVALHO- Ouço o aparte
O Sr. Ronan Tito - Cocordo plenamente com V. Ex~ do Senador Antônio Mariz, mas advirto V. Ex~ que ninguém
E se V. Ex~, que é um-grande jurista, quiser pensar num maiS, neSta Casa~ vai ultrapassar o tempo regimental sem
instrumento jurídico para invalidarmos aquela -ne-gocíata; o meu protesto! Ou V. Ex~ me concede o tempo que concedeu
subscreverei esse documento com V. Ex~ Só. não ITI~- proponho aos demais, ou vou obstruir esta sessão. Logo esta, e agora!
a inícíá-lo, em primeiro lugar, porque me falta conhecúnento E V. Ex~ vai ver como eu sei obstruir, como obstruir não
jutídico._Ma_s, se houver um iil.strU.m-imtQ jurídico para anular é- arte ·do diabo, é arte de qualquer Senador! Eu obstruo
porque ou eu tenho o direito de todos, ou eu sou um Senador
aquela negociata, conte comigo!
menor do que os _outros, e eu tenho certeza que não sou!
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO-'- Espero contar Fui eleito do_ mesmo_modo, tenho uma cadeira senatorial
mesmo tempo.
com V. Ex~ desde já e agora, exata~ente =oondenãõdo esses igual a dos demais e exijo o mesma respe-ito
procedimentos díspares. Na verdade, foram privatizados os Só vou me C:alª'r_ _quanp.o _esgotar o- assunto! Ouço o aparte
apartamentos dos integrantes do Supremo Tribunal Federal, do Senador _Antônio Mariz.
mas não queremos, de nenhum modo, esse favor, porque
O Sr. Antônio Mariz- Senador Cid Sabóía de Carvalho,
o cargo deles é vitalício e nós-, aqui, somos detentores de não podemos, estou certo~ acertar J. colocação feita pelo Sena~
mandatos. Mas, mesmo assim, enteildo que não deve aconte- dor José Rkha, segundo a qual, aprovado esse projeto no
cer, mais o que aconteceu.
Senado, esta Çft$a estaria agindo qe fc;>rm~ fi_~f~lóg_ica, paternaO Sr. Ronan Tito - No _caso_ do Supremo, não deixa lista, corporativiSta. O ia, essa é uri:ia _conclusão- temerária,
de ser negociata, não deixa de ser negóciatá! É negociata porque ofensiya ao Senada,---:- se,_i que n~p_ está nas iristenções
do Senador Richa esse sentido, mas, objetivamente, é esse
do Supremo, sim!
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o sentido das conclusões do-"aparte do Senador Richa. Ora,
o Senado, a Cãrifará- dos Deputados e o Congresso Nacional
aprovaram a lei que_ permitiu a venda dos imóveis aos funcionários civis e, incluSive, a servidores militªres prestando serviços em órgãós cívis. Portanto, não tem sentido esse ato de
contriÇão que aqui se pretende fazer tardiamente, intempesti7
vamente. O Senado, ao votar esse projeto, -está apenas corrigindo uma omissão da lei anterior, -pottáflto, está fazendo
justiça, não está criando privifégios. Ao .contrário, está _eliminando privilégios. Não_ se. pode confundir a privatização da
economia brasileira,- a desestatização, c·q_m a eliminaç~o _das
mordomias, porqUê casas Tuilcionais têill ·noine. É urü Con~
do brasileiro precisou de casas funcionaís quatido esteve com
a sua Capital sediada no Rio de Janeiro. Posso repetir aqui
o testemunho que dei na Comissão de ConstitUição, _Justiça
e Cidadania. Eleito Deputado Federal há vinte anos, não
encontrei imóveíSruTicíonaís da Câmara e pude, natura~mente,
há vinte anos, aluga,r no mercado imobiliáriO de Br~flia um
apartamento sem nenhuma dificuldade. Brasília é hoje uma
Cidade com dois milhões de habitantes. Então, a_s capitais
que tenham a população inferior_a_~rasília deverão, também,
oferecer aos seus funcionários federais casas para morar. Evidentemente o princípio se aplica genericamente ao Congresso,
ao Senado, à Câmara e aos Tribunais Superiores. Então, não
posso- concordar com a afirmação do Senador Ronan Tito
de que a venda dos imóveis aos membros do Supremo Tribunal
Federal tenha constituído negociata. Não me parece uma atitude coerente afirinar isso, pois que ali se aplicou uma lei votada
no Congresso. Então, se n~gociata houvesse, ela teria origem
aqui, nesta Casa, no Senaâo, e na Câmara dos Deputados.
Ora, acusar de negociata a execução de uma lei me parece,
no mínimo, um excesso que não pode ser aceito pdº Senad<?
da República. A votação desta lei insere os militares dentro
da lei, da generalid.ide da lei._ N~Q cria privilégios, ao contrário, evita discrim-inação. Esse é o aspecto essencial da lei
que gostaria de, uma vez mais, enfatizar aqui.

as

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Ouvi o aparte
de V. Ex~ e quero deixar bem claro minha opin'ião sobre
o Supremo Tribunal FederaL Entendo que houve uma grande
irregularidade do_próprio legislador. Os Ministros do Supremo
não fizeram atos de resolução interna. O ã.to praticado foi
autorizado exatamente Pela lei, rn_as alei que autorizou os
ministros a comprar -tem ó mesmo espírito do Projeto do
Senãdor Valmir Campelo. Quanto à privatização, à liberali~
zação, não vamos f3.Iar em falta de dinheiro do Governo Federal, que, além de privati_zar os imóveis miDJsteriais, âs- caSaS
dos ministros, as mansões, ainda pós meses ãtio uma caríssima
propaganda na Rede Globo. de televisão. na Rede Bandei~
rantes de Televisão, no Sistema Brasileiro-<de Televisão, na
Rede Manchete, em todas as televisões brasileiras, de tal for.ma que aquela publicida,de, talvez desse pa.ra construir vários
apartamentos para os Il)Íni~térios_ militat._e:_s.-- .E. no _e.ntanto,
ninguém vê isso~ ningu~m examina, ninguém _olha.
O que estou dizendo é que o Projeto do Senador Valmir
Campelo soma-se àfilosofia governamental:~ igual às medidas
provisórias que aprovamos aqui, a Medida -Provis6iiãJtõ 150,
a Medida Provisória n~ 151, a rned~~a provisória da venda
dos imóveis e muitas outras. Não há nada de difereri:te nO
Projeto ddo Senador Valmir Campelo. Se o projeto é fisiológico; se é corporativista, se é demagôgico,-os mesmos adjetivos
temos qúe adotar para todas as mensagens e projetes de lei
que, neste sentido, chegaram aqui do Poder Executivo e nós,
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candidamente, com asàs de an}os, aprovamos aqui. Se era
indecência ontem, é indecência hoje. Se não era indecência
onteni,- não é indecência hoje. A hav~r desonra hoje, houve
desonra ontem. E, na verdade, já disse que houve cumpli~
cidade com uma série de medidas, as quais agora querem
remendar, negando as conseqüências lógicas que estão no
Projeto de Valmir Campelo.
Era_ o que tinha a dizer, Sr. Presidente, esperando que
esse projeto seja devidamente aprovado.
O Sr. Pedro Simon pára· discuiir-.

Sr. Presidente, peço a palavra

O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) palavra ao nobre Senador Pedro Simon.

Concedo a

O SR. PEDRO SIMON (PMDB -RS. Para discutir.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores~
creio que essa matéria talvez seja uma das mais delicadas
que possamos votar. Não há como deixar de reconhecer -a
seriedade do projeto apresentado pelo Senador Valrnir Campelo. É a preocupação de S. Ex~ com famílias qu~, inclusive,
aqui nos corredores do Senado Federal, solicitam um voto
favorável por parte dos Srs. Senadores.
_É racional e lógica a preocupação- dessas pessoas ainda
qUe, morando que por um, dois ou três anos, desejam permanecer nos apartamentos. Resta perguntar como se iniciou,
como se semeou essa interrogação, essa expectativa e essa
esperança com relação a esses jmóveiS; não há como deixar
de reconhecer que foi o projeto do próprio Presidente da
República, quando enviou ao Congresso Nacional a determi~
nação da venda dos chamados .imóveis funcionais aos seus
.
,- _, ._.
ocupantes.
_ .
Creio que a questão é .aquele início e que agora i~vqcai'D:
os--Srs. Senadores, como o Senador Maurícío Correa:_ se_ os
civis levaram, se, como dizem, alguns militares do Palácio
do Planalto também levaram, se Ministros do Supremo Tribunal FeP,erf!.!, Procuradores da República e, no passado, Deputados e Senadores_ tamb~m levaram, por que agora se vota
diferente?
.
.
_Sr._ Presidente, votarei contrário, com todo o r~speito
que tenho por esses funcionários e com -mágoa de não poder
votar favorável, por u~a questão de princípios. Por outro
lado, creio que o Senador Josaphat Marinho deixou muito
claro que os imóveis pertencem à União, são património da
União. Não sei se é a melhor solução votarmos e decidirmos
com_relação a eles.
Fui Ministro d~ Agricultura _e, como tal, lotei o Hotel
Phenfcia, que,tradicicútalmente, está sendo lotado por funcio~
nários que oCupam carg~s ~-e confiança do ~inist~r!o da Agricultura; os imóveis não eram garantidos. Um funcionário de
qualquer Estado, que não esteja residindo aqui ou que-Seja
fUJicionário d_e Brast1ia, tem que pagar pelo aluguel m_ais do
que ganha no total do seu vencimento. O que ganha não
é suficiente para pagar o seu aluguel. No entanto, o Goyérho
vendeu praticamente todos os imóveis, que eram o mínim-o
q,ue tinha algum ministro para garantir a moradia daqueles
que ocupam os cargos de sua confiança.
fui Ministro, Sr. Presidente, poderia ter morado na man~
são a mim destinada, mas não o fiz; e pude ser ministro porque
era Senador da República e pude ficar no apartarnerftCHfUe
tinha como Senador, porque o que gailhava n3_quela época
como-ministro não dava para pagar um aluguel médio aqui
em Brasflia.
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A meu ver, a questão é analisar o c_pnteúdo total do
que estamos votando aqui. O Governo- {Qf itieSponsáVel ao
fazer a demagogia de vender as mansões. Diga~se que, quando
fez a venda das mansões, a questão das mordomias já não
mais existia;_a_ questão das mordomias, das mai!sões presidenciais existia quando se iniciou o governo do Presidente Josl
Sarney. O Ministro de Estado, que assumia o seu cargo, ia
para uma mansão. Tudo o que gastava era por conta do Go~
vemo -comprava carro, fazia viagen~, fazia_ o que bem enten~
dia, e ele, Ministro, ganhava um salário que, àqUela época,
era 20% do que ganhava um senador. Depois, regulamentou-se essa matéria. Já ao .Jileio do"_ GOVerno_ dQY___re.sJQe__n_te_
José Sarney, essa maté~a foi regulamentada, desaParecendo essas mordomias. Não se diga que, qu::tndo o Presidente Fer·
nando Collor _de Mello assumiu o Governo-; existiam as mesmas mordomias do tempo anterior. Não é verdade. Sua Excelência vendeu as mansões porque quis. E-agora é isso que
se tem aí: a Ministra fulana de tal, ou secretário beltrano,
morando na mansão tal por conta do empresário_ não-sei quem.
Sr. Presidente, que se faça um levantamento e_m qualquer
Ministério pata verificar se os Servidores que ocupam cargos
de confiança não estão morando nos hotéis, cuja diária, alimentação e tudo mais, está sendo paga pelo Governo. A
meu ver, não é essa a solução.
O Sr. Esperidião Amin -_Permite-me V. EXl uiri apãrte?
O SR. PEDRO SIMON -·Ouço V. Ex• com prazer.

O Sr. Esperidião Amin -Nobre Senador Pedro Simot:t,
valho-me deste aparte até para Ser muito conciso nas minl:las
colocações. Quero .diJ:er que V. Ex~ fere um aspecto fundamental do projeto. Na minha opinião, recomendar, como recomenda o projeto, ainda que pela via da autoriz_ação, que
se construam apenas residências nas áreas militares - suponhamos que seja definida área militar, como aqui, em Brasflia,
o Setor Militar Urbano- é um equívoco sõ_ciológico, posto
que isso é recomend,ar.a_Jormação de verdadeiros gu~tos,
que são causas práticas do que se chama militarismO.· NiiO
é única causa, más é uma das causas. Segundo ponto: sem
o respaldo em cálculo a_tuarial algum, em providência alguma
de natureza aritmética, sequer, o projeto tem a intenção de
criar um fundo para reposição de imóveis. ora, a modalidade
de venda estabelecida pela Lei n~' 8.025 re_sulta em financiamentos em até 25 anos, com 10% de pagamento à vista, que
não está pennitindo, sequer, a execução de ~judaª-_o_Programa
de Habitação Popular, que é a intenção iilTCíalmente anunciada para esse programa de venda dos imóveis dos civis,
e muito menos vai ter condições de escorar a construção de
imóveis para a substituição desses. S_Q_para concluir este meu
aparte, que já se prolonga, Senador, quero diZer Que -OOiiCordo
com o que V. Ex~ diz a respeitO da Lei n~' 8.025, como concord_ei
com o Senador Josaphat Marinho. Se a Lei criou privilégios,
se a lei é um erro, isso não deve &er o ~stímulo para que
se repita. Não devemos ter, Senador Pedro Simon, compromisso com os nossos erros, muito menos com os-êriOS gerados
por outrem. Por isso, eritendo que a sua manifestação e- o
meu aparte, que é convergente com ela, têm o seguinte sentido: esse não é o caminho, n~o -somOS contra as pessoas que
legitimamente se mõbilizam para defendei- -uina aspiração,
mas não é lícito que, escorados num privilégiO, preténâanios
ampliá-lo. E, fin-almente, para concluir, se esse não é o caminho, é preciso reCorrer a~quem àdministra para-discutir alternativas que possam efetivarilenre elidir essa questão que, por
ser proposta pelo Senador Valmir Campelo, certamente na
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boa intenção, despertou expectativas cujo resultado, se não
for satisfatório, ensejaiá frustrações. Este o meu aparte.
O SR. PEDRO SIMON - Agradeço o oportuno e feliz
-aparte de V. Ex', Senador Esperidião Amin.
E ·quero ressaltar um aspecto que também me parece
importante. O Senador Valmir Carnpelo fez o que a lei lhe
permitia. Entrou com um projeto de lei que autoriza o POder
Executivo a executar essa matéria. E não poderia fazer diferente. O projeto de lei desta Casa não poderia ser terminativo,
não poderia ser votado no sentido de obrigar o Poder Executivo a transferir as casa:s; só- poderia dar-lhe autorização para
fazê-lo.
. ..
Agora, sabemos todos que há autorização, e o Presjdente
fará ou não a venda se quiser. Nessas condições, quero crer
que, mesmo que o projeto de lei fosse âprovado pela Câmara
e pelo Senado, não Significaria que o Presidente da República
estaria autorizado a executá-lo.
Creio, portanto, que em uma hora comO' esta, em que
votaremos contrariamente a esse projeto de lei, com o maior
respeito ao Senad_or Valmir Campelo e ao Líder do PDT,
creio que podemos acrescentar aqui, considerando que o Governo Federal, o- Presidente da República, alimentou a expectativa, considerando que Sua Excelência foi responsável pelo
precedente, poderemos buscar aqui a expectativa de assumirmos um compromisso, de buscarmos uma forma, seja ela
qual for com estas pessoas, com estas famfiias no Sentido
de busCar um -entendimento para_ encontrar uma solução que
não precisa ser obrigatoriamente essa.
Vamos encontrar uma forma, um enten-dimento, uma
proposta, uma idéia, desde que não seja, repito, obrigatoriamente essa. Há um artigo no Regimento Interno que diz
que o Senador não pode votar em projeto que lhe interesse
diretamente. E é verdade, Sr. Presidente, que, por volta da
década de 60, a Câmara e o Senado já privatizaram os seus
próprios apattámentos. Os apartament:o_s que temos hoje, naquela época, foram vendidos, a preços módicos, aos deputados
e senado_res.
Os civis estão aí e afirmaram que os militares do Paiácio
já se beneficiaram, e afirmo que membros dos tribunais também. Se votarmos essa proposta, (J_uem diz e quem não diz
que logo ali adiante não teremos um projeto permitindo que
·os Srs. Senadores também tenham condições de, na mesma
forma, ficar com os apartamentos em que estão mo_rançio?
Por isso creio que, ao votar essa matéria, estar-se-ia preparando terreno para ali adiante votar novo projeto semelhante
a este. Para evitar que isso venha a acontecer; já manifesto
ó meu voto contrário.
O Sr. Valmir Campelo -Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. PEDRO SIMON- Com muito prazer.
O Sr. Valmir Campelo- Quanto à colocação do Senador
E~peridião Amim, que ouvi atentamente, devo enfatizar que
fm feita com b~s.e no_ projeto Original. Tal projeto sofreu
alteração na Comissão de Çonstit.u~ç~o, JustiÇã e Cidadania,
c~jo sub$titutivo_ não menciona riada ~que o s_ena,dor ES-pé.ridião Amin se refere. Por isso-nãO e_n_trO no mérito:
O Sr. Esperidião Amin - Refiro-me -~~pressament~ ao
projeto de sua autoria e por isSo s-ustento o que disse.
. ; . O Sr. ~alm4" C8~pelo _- ·N~?- _es,t_á:e_rit_ vota_çáo _o projeto
mtcial, e s1m o substitutivo. Ouvi e respeito a opiniãO do
nobre Senador Pedro Simon. Entretanto quero dizer que fico
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muito à vontade no _caso de o Congresso NacionãY!esolver,
amanhã ou depois, vender os imóveis funcionais ao~ Congressistas porque não os ocupo.
-

O SR. PEDRO SIMON- V. Ex• tirou meu argumento
finaL Iria dizer q·ue -v. Ex' e o Senador Maurício Corrêa
têm esse fato em seu favor; podem votar tranqüilame_nt_e_ esse
projeto porque não moram em imóvel funcional, mas_ em
casa própria~ Agora~ eu, que moro em imóveilTuncional, fico
na interrogação com relação ao meu voto.
O Sr. Valmir Campelo- Graças a Deus, não moro em
residência oficia( de senador, mas em residência próPria.
O SR. PEDRO SIMON- Realmente, o Senador autor
do projeto e o outro senador não moram em imóvel funcional,
por isso têm uma _trariqüilidade que não tenho. Alguém há
de diZer: ~·Pois é! Da-qui a pouco apru-ece um projeto em
favor da esposa do Senador e do filho do Deputado ... por
que você vai votar cOntra?". Votando agora contra, estamos
abrindo caminho para não Votar afavor em hipótese nenhuma.
Era o·que lihha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Pedro Sim_on, .o Sr. Carlos De'Carli, 2~ Vii:e-Presfdente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro, b
Secretário. --O Sr. Epitácio Cafeteira -Sr. Presidente, peço a palavra
_
pela ordem.
_
O SR. PRESIDENTE- (Dirceu Carneiro) -COncedo a
palavra a V. Ex•
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PDC- MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a sessão
foi prorrogada por mais uma hora. Em tempo norma] seu
encerramento seria às 18h30min, prorrogada por mais uma
hora. Já tivemos essa hora vencida, embora o anúncio da
prorrogação tenha sido âs 18h44min. Então, a prorrogação
não seria a partir daquela hora, e sim da hora regünéntaJ,
de 18h30min. Assim, se não haver uma medida, a sessão
está por terminada. Como ainda há oradores, acredito que
amanhã poderemos contínuar a discussão e votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -A Assesaoria
da Mesa informa à Presidência que a sessão foi prorrOgada
exatarnente âs 18h44min, por uma hora, portant6;-estenderse·á até ãs !9h44min.
Concedo a palavra ao nobre Senador ÇhagaS Ro~dglles.
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB -PI. Para discutir.) -Sr. Presidente, S~ e Srs. Seiladores, serei breve,falarei
menos do que poderia fa:z;ê-Jo na forma regimental. .
O Senado discute o substitutivo áo Projeto de Lei do
Senado n' 61, de 1991, que "'dispõe sobre a alienação dos
bens imóveis residenciais de propriedade da União, vinculadqs
ou incorporados às Forças Armadas, situados no DiStrito Fe~
dera! e dá outras providências". _
,
.
· Que prOjeto é esSe, Sr._ PresidenteJ É um projetõ-Coiitroverso, que tem defensores e opositores, m·as qual a natureza
da proposição? Esse projeto vai obrigar o Governo a àlienar
imóveis administrados pelas FOrças Armadas? Esse projeto,
se convertido em Iei~.vai. proibir alienaçõc;:sJ_Não! J_á s_e disse
aqui: é um mero projeto autorizatiyo. Apriineira observação
que faço é esta:_ aqui estou, coino Seflad9r da OposiÇão-. É
surpreendente, ã primeíra vista, Que um Senador da Oposição
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esteja a ~ot?~:~- u~ pr9)eto que confe_~~ mai~ poderes ao Goverilõ. Se o Governo quiser alienar esses imóveis, a lei permitirá.
Se não quiser aliená-los, o projeto, se convertido ~pl _lei, não__
O Obriga. O Governo tem revisto muitas -de suas decisões
e dos seus entendimentos. O Diário Oficial de ontem publica
um decreto que torna sem efeito a revogação de oito ou nove
decretos. O Governo revogou decretos. Agora publica um
novo decreto que restaura os efeito~ de muitos decretos revogados. Está no Diário Oficial de ontem.
O Governo enviou ao Congresso Nacional um projeto
assegurando um reajuste de 30% em favor dos servidores,
mas verificou que seria melhor mandar outro que estabelece
um rf:.ajuste linear de 20%. Isso é normaL Os governos podem
eãs -vezes -devem rever suas po-sições. Mas, Sr. Presidente,
se esse é um projeto polémico, se é ap·enas autoríiativo, por
que rejeitá-lo? Por que o SenadO deve fulminá-lo?
Aqui te-mos ilustres Senadores que aduziram -~rtgumentos
respeitáveis e só_Iidos numa e noutra direção.
F'alou-se aqui, Sr. Presidente, em lobby, em Iobista. Confesso que nã_o gosto desses vocábulos. Há grupos chamados
de pressão: legítimos em toda_s as democracias. E natural que
cada um traga ao Congresso seu ponto de vista, procurando
até colaborar com os Srs. CongressistaS.
· Sabemos que, em todas a:s democracias do mundo, os
lobbies mais poderosos são aqueles do poder estatal e do
poder económico. Mas, hoje, nós, Congressistas, somos livres
para rece ~e r os adminfculos e para recusar as pressõeS, -qUando
:Sàó âritiâernocráticas e nãO querem convencer, querem obrigar.
Tainbém se falou aqui, Sr. Presidente, em ministros mili~
tares. Estamos em uma democracia. Não há ministros militares
ném ministros civis. Exísti!in os Ministros de Estado, auxiliares
do Presidente da República, servidores da Nação. E se tivéssemds de aceitar essa classificação "ministros militares", onde
irícimos situar o ilustre e brilhante Ministro da Justiça? S.
Exf é Ministro e é militar, um eminente coronel. Então, não
há ministros civis, ministros militaÍ"es, ministros engenheiros
ou ministros advogados. O que- há são Ministros de Estado,
cada um querendo servir â Nação da melhor maneira possível.

_2 SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)_:_ A Presidência
:ihterrompe o ilustre orador para consultar ao Plenário se não
-há objeção em se prorrogar a sesSão até-às 20h15min, horário
que, provavelinente, cointidirá com o encerramento da sessão
da Câmara, que se prolongará até essa hora.
Não havend_o
objeção',
..está prortdgãd~
a._sessão-.
-- .
-· -0 S:R. CHAGAS RODRIGUES -Mas, Sr. Presidente,
se a matéria é polémiCa, se o projeto não obriga nem proíbe,
trquernoS em considerações de ordem geral.
Sabemos que o assunto tem conotação nacional, mas este
projeto está diretamente vinculado ao Distrito Federal. Se
_temos dúvidas se o projeto é polémico, controvertido, por
que não ouvir os Senadores do Dist:dto FederaJ. trés ilustres
representantes, homens públicos da ma_is alta categoria, que
vivem no Distrito Federal? É natural que sintam melhor do
que nós os problemas do Distrito Federal, pois são homen_s
eminentes - e eu respeito o ponto de vista de cada um - ,
dignos, nobres e que têm elevado espír~to público. Desses
três, dois..são abertamente favoráveis- Um deles, inclusive,
é o autor do projeto -,_ e um, dc=mocr~ticame_Qte, usando
dos. seus direitos, é contráriO â proposiç3o. Então, Srs. Senadores: até por urna homenagem à maioria da Bancada do Distrito
-

-~
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Federal: deveríamõs aprovar este projeto. Por que vãffios-~
O SR. -PRESIDENTE (DifCeu Carneiro) -Solicito ao
aqui, torpedear esta proposição?
ilustre Senador que encerre o seu pronunciamento.
Sr. Presidente, este projeto, sendo aqui aprovado, será
o SR. CHAGAS RODRIGUES_ Vou concluir. Sr. Presidiscutido na_Câmara dos Deputados._Por que privar os Depu- dente. _
tados do Distrito Federal e dos outros Estados da discussão
Considero legítimo que segmentos diferentes da sOcieda matéria? Somos nós os donos da verdade? Podemos travar dade ponderem junto aos CongresSiStas, tragam os seus argueste projeto quando já aprovamos outros, se não iguais, seme- mentes para que nós, aqui, votemos livremente.
lhantes, em favor de servidores públicos? Não eram militares,
Qu~ro apenas ratificare meu voto na COmissão de Constituição, Justiça e Cidadania e na Comissão de Assuntos Eçonô·
mas eram ciVis.
Sr. Presidente, este projeto_ deve ir â Câmata dos.Depu- micos.
tados e, finalmente, o Presidente da República poderá saneioSe alguém ainda estiver em dúvida, Sr. Presidente, quero
ná-lo ou não, pois é um direito de Sua Exc~Jê_nci_a.
lembrar duas máximas: uma do Direito Penal e outra do DireiVejo que alguns Ministros de Pastas militares estão preo- to do Tfabalho ou sOcial. No Dire~to Penal, diz-se que, na
cupados. O projeto, entretanto, apenas autoriza alienações -dúvida, devemos ficar a favor do réu. No Direito do TraPalho,
de imóveis. Qual_ Presidente da República seria insensível diz-se, na dúvida, devemos ficar a favor do economicamente
diante de ponderações procedentes de qualquer um de seus fraco. Aqui, entre 0 Estado e essas pessoas, seres humanos
· d o qUe n6 s as agruras d a vt"d a d e hOJe,
·
Ministros?
-reais que sofrem mats
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V~ Ex~ um aparte, quem tiver dúvida que fique ao lado desse grande segmento
da população.
nobre ·senador Chagas Rodrigues?
o SR. CHAGAS RODRIGUES -Ouço v. Ex~ comrrt_uíto
Termino este discurso, Sr. Presidente, eu, que sou Senaprazer, nobre Senador.
dor de oposição, outorgando poderes ao Governo a fim de
que ele possa agir da melhor maneira tanto hoje como daqui
O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Chagas Rodrigues, _ a_seis meses ou--a um ano, alienando _mna ou nenhuma parte,
procurei evitar participar deste debate, apesar de ser autor- um número de imóveis maior ou menor, ou tOdos, se assim
do substitutivo. Mas t.enho ouvido certas afirmações que, no lhe _aprouver.
meu entender, mereceriam uma pequena retificação. Em pri~
O Rio de Janeiro, que foi Capital da República, tem
meiro lugar, com relação aos lobbies, acredito, como V. Ex• uma Vila Militar. Ainda há pouco um Deputado Federal me
disse, é admissível sejam feitos no Congresso. Neste caso, disse que no Rio de Janeiro poucos são os militar~s que resinão considero que tenha havido pressão. Apenas fomos procu- dem em imóveis funcionaiS fora da Vila Militar. Vamos acrerados, de ambos os_ lados, para informações a respeito do ditar em Brasília, que mais cedo Ou mais tarde, será uma
projeto. PartlCU.larmente, não fui pressionado. Entretanto, das maiores cidades do mundo. Não podemos aqui continuar
quando essa matéria chegou à Comissão de Constittiiçâo-,Jus- com essa política assístencialista de proporcionar apartarilentiça e Cidadania, da qual fui relator- como V._Ex~ estava tos quase de graça àqueles que vierem transferidos para cá.
presente, poderá me retificar, se for o caso-- aO apresentar Quem quiser que compre--ou alugue o seu_ apartamento. E
o meu parecer, houve objeção por parte do Senador José quanto aos imóveis destinados a Deputados e Senadores Paulo Biso I e_ também manifestação do Senador Josaphat Ma~ eu não comprarei-; que _sejam vendidos para quem os quiser
rinho a respeito de uma possível inconstitucionalidade de um adquirir.
artigo do projeto. Solicitei,-pOf conseguinte, tempo para reeEm Lisboa, Paris, Londres, Nova Iorque e em todas as
xaminar o parecer e foi retihldo do projeto aquela parte que cidades as pessoas alugam os imóveis em que irão rés1dir.
mereceu, de outros Senadores da COmissão c;le Con~tituição, E nós temos um Presidente que quer o nosso País caminhando
Justiça -e Cidadania, manifestaÇão contrária. O subs~itutivo para o Primeiro Mundo.
foi aprovado, por unanimidade, pela referida comissão, porque até o voto ein separadO do Senador Oziel Çameiro fez_
O Sr. Mansueto de Lavor- Sr. Presidente,_ peço a palavra
referência a:-qúestões que estavam no pro]"etd e·não-no substi- para discutir.
"
tutivo. Por coinCidência, o Se-nãdor Oziel Carneiro,- no mo~·
O SR. PRESIDENTE (Dirceu_ Carneiro) - CoQcedo a
mento da votação, não_ pôde estar presente. Foi, eiltãõ, o palaVra- a V. Ex~·
projeto aprovado por unanimidade. Tenho aqui as assinaturas
do_ Pre.sidente, Nelson Carneiro; Relator, Jutahy Magalhães;
O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB- PE -Para
Valmii Campelo; Magno Bacelar; Chagas Rodrigues; Júnia discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente e Srs.
Marise; José Paulo Bisai; Francisco Rollernberg; Elcio Alva- Senadores, a discussão sobre o Projeto de_ Lei do Senado
res; Nabor Júnior; Josaphat Marinho; Wilson Martins e Meira n9 61/91, de autoria do eminente Senador Valmir Campelo,
Filho. V. Ex~_dis_se que o SenadorMeiraFílho estava contrário, põe â tona a problemática do servidor público militar federal,
mas ele assinou o substitutivO e votou faVorável na CoV"Iissão, incluiildo o brutal achatamento salarial, a conseqüente e draembora dentro do direito de s. EX~ posSa ter" modificado 0
mática queda do poder aquisitivo e os perigos que isso represeu pensamento. Portanto as opiniões são respeitáveis de to- -senta -para O ex.ito cwhprimerttó das tarefas constitucío-nais
dos os lados. Agora, 0 que não é admissível é se fazer refe- das Forças Armadas dentro de um clima de disciplina e, ao
rência àqueles que querem votar a favor do projetO Corno mesffio tempo, de respeito à condição humana familiar e social
se estivessem faZendo favores iildevidos. Aqui está a prova: do estamento militar.
É nesse cOnteXtO e Sob essa 6tica que devemos, no meu
na ComisSão de ConstituiçãO, Justiça e Cidadania, todos votarama favor.
eiitender, avafí3r O projeto de autoria: do.ii:_ustre SenaQor Valmir Campelo.
Examinei~O detidamente, estudei-o em seus detalhes e
O SR. CHAGAS RODRIGUES- O que V. Ex• diz tem
inteira prbcedência.
·em suas possíveis- conseqüências ouvi as·partes interessadas.
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receber em meU_ gabinete essa ilustre figura

com títulos desvalorizados. Aí sim, houve resultado; -houve

cada lado. Diga~se:--tudo sobre esse projeto, porém não se
pode afirmãr que lhe seja demagógico e irresponsável. Não
vejo por que· a: busca da isonomia:, do tra~amento igual de
todos perante a lei, mereça tão rigorosa cJassificação.
É verdade que, entrando em_ vigor os dispositivos do
projeto, criam-se problemas de alojamento aos contingentes

blica está-se autorizando. Portanto, com todo o respeito,
ousafei dizer que não estamos entrando na seara alheia. Não
estamos incursionando em terreno da competência exclusiva
·ão""Pres'iaente da República. Neste caso, é nossa com.p·etência
cóilStitucional autorizar previamente - como estam-os fazendo -ou a posteriori. O projeto do SenadorValmir Campelo
pretende antecipar uma autorização que poderíamos dar de_pois da iniciativa do Presiden~e.
Por iSSo que, com responsabilidade, com senso público,
com a cons-ciência de que estou cumprindo o m_eu dever, depois
de muita reflexão, depois de muita meditação sobre esse problema, que é sério, que é grave, concluí pelo voto _fé!vorável
ao projeto do Senador Valmir Campelo.
O Sr. Amir Lando - 0 nobre orador permite um aparte?

Tive a honra

de militar e homem público_ 1 _que é o Sr. Ministro da Marinha,_ lucro para concentrar renda do cartel das imobiliárias de Brao Almirante César Flores -e seus assessores._ F.Qsso ·afirmar sília.
Agora não. Não se está obrigando o Presidente da Repúque essa decisão não é fácil, tendo em vista as razões de

militares sediados em Brasília e no Distrito Federal. Mas essas

dificuldades que serão enfrentadas pelos Ministros Militares
são as mesmas ·com _que se defrontam os Ministros civis. O
Senador Chagas Rodrigues disse muito _bem,_ não se trata,
hoje, de Ministros militares ou civis, mas Ministros de Estado
que exercem função política de colaboraçãõ ao "GQ_véi"no. E
afinal, esses problemas existirão tanto para os Ministros milita~
res como para os civiS. Mas, afinal, quem·os cÇou, quem
foi a autoridade responsável pelo surgimentO desses problemas?
O ex-Ministro e hqj~ nosSo 11Ustre colega, Se!l_ªdor Pedro
Simon, disse que, à sua éj:ioca, já era difícil o alojamento
de técnicos-e até de Ministros de Estado. Esse problema não
foi criado" pelo Senador Valmir Campelo, e nem pelo Senado
da República. O _Presidente Fernando Collor, com sua ~rre
freável inclinação para os JogOs ·ae cena, para o rtJ.arketing
político, parã o falso combate âs mordomias, é realmente
o responsável pelo surgimento desses problemas que_, com
certeza, serão enfrentadoS pelos Ministros Militares como o
futuro alojamento dos contingentes que substituirão os atuais
que servem na Capital Federal. Mas 4 preciso afirmar que
essas não são dificuldades insolúveis. É evidente que a capacidade de alojamento e de habitação do Distrito Federal se
expande, mas, é precisO sobretudo, dizer que-o problema
volta para sua origem, volta à decjsão e às mãos do Presidente
Fernanco Collor., que é o responsável pelo seu surgimento.
Em sendo um projeto a_~:~torizativo, o que pretende o Senador
Valmir Campelo, autor da matéria, bem -como- aqueles que
votarão favoravelmente, com responsabilidade pública, não
é criar entraves jamais â administnlção_ fé~eral e muito menos
à administração dos ministérios militar~·s., _mas é - além de
repor uma questão de isonomia, de justiÇa, de tranqüilid<lde
para a famí1ia de milhares de servidores militares - de dizer
ao Presidente da República, com o pb'der que_ constitucionalmente nos cabe, que Sua Excelência está antecipadamente
autorizado, se quiser e se julgar conveniente, alienar os imóveis ocupados pelos ministros militares.
_ _
Nesse sentido, Sr. Presidente_ !! ,SE$. Senadores, depois
de muito refletir, depois de ouvir as-paries interessadas_, tive
a responsabilidade de decidir como Senador _ç:la República
que não vejo comó Se considerar dernag6gica ou i~~~sponSãvel _
uma deliberação grave como essa; nem qu-aildo se deçidiu
aqui sobre a privatização, dos imóveis dos ~servidores civis,
sejam eles quem forem: um ministro duSupremo qu o humilde
._
--servidor da portaria dos ministérios.
A nossa decisão é de poder soberano. Esse problema
surgiu das precipitadas cenas demagógicas, essas sim, do Presidente da República. Até hoje não se viu no País um assentamento sequer, uma melhoria sequer de faye_l_a com o dinheiro
dos imóveis funcionais e das casas da Península dos Ministros.
O resultado objetivo e claro fórain o lucro e a concentração
de renda para os priviliegiados que paga~~l_ll oS ·valorizadíssimos imóveis da Península dos Ministi"ós com moeda podre,

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Concedo o aparte
a V. Ex•
O Sr. Amir LandÕ- Nob.re Senador Mansueto de Lavor,
com relação a alguns asp-ectos que observei na argumentação
de V. Ex~, gostaria de registrar uma pequena divergência,
coni o respeito e a veD.ia que V. Ex~ merece_. A Lein~' 8.025
autorizou a venda dos imóveis porque era da iniciativa do
Presidente.
O SR- MANSUETO DE LAVOR - Autorizou a posteriOri. O Senador antecipa-se.0 Sr. Amir Land_o- De qualquer sorte, foi uma lei
oriunda de uma medida provisória. Ora, sou visceralmente
contra o disposto da Lei n' 8.025.
O SR- MANSUETO DE LAVOR- Aí é o mérito.
O Sr. Amir Lando - Entro exaramente neste mérito.
Entendo que o COngresso não_ poderia, de forma alguma,
acei'tar essa proposta do Presidente: Sabemos que uma m~dida
provisória é uma lei com vigência determín3.da de tl;"inta dias
no máximo, que poderia ser-sustada imediatamente. E o Congresso, mais uma vez de forma submissa, atendeu a um desatino do Executivo. Gostaria de fazer esse registro mais urna
vez_~ para levantar pelo menos uma ponta de orgulho do Poder
Legislativo, para que ele seja, efetiyam,_ente, um poder autónomo e· não aceite ·essaS pro.postas. Estamos legislando demais
e muito mal, nobre Senador. É contra isso que me rebelo.
Chego ao final çi.esta sessão legislativa Iev~mdo para casa uma
frustração, porque vejo que ilão ajudamos a Nação. sobretudo
o povo brasileiro. Não somos capazes de derrubar um veto.
O Presidente Fernando Collor de Mello legisla por medidas
provisórias ou pelo veto, e o Con:gr~SSo Nacional aceita essa
situação. Por essa mesma coerêrida da minha discordância
-porque eu não estaVa aqui e não· vOtei" pela Lei no;o 8.025
- é que não posso acompanhar V. Ex' Entendo que o nobre
Senador tenta construir o argumento n:J.uito b~m centrado
em uma idéia de isonomia, mas é evidente_ que, sobretudo
quando se trata de atos administrativOs, -teríamos que ver
da conveniência e da oportunidade dessa proposta. Por isso,
a minha divergência. Vejo, porém, o esforço de V~ Ex• em
um compromisso com a Justiça ideal, que, no caso, me parece
inconveniente.
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O SR. MANSUETO DE LAVOR- Agradeço a V. Ex•
o aparte.
Para concluir, Sr. Presidente, obedecendo à Mesa, abordo exatamente o tratamento igual de todos perante a lei.
Se argumentarem que isso levará ã privatização dos imóveis
ocupados pelos deputados e senadores e que urna votação
dessa seria possível e imoral, eu direi que essa mesma argumentação poderia ser levantada contra a fixação dos nossos
subsídios. E aqui éx1sti!rtf, como Membros do Senado da República, ilustres e- irnpolutos Sena-dores- e Deputados na outra
casa do Con-gTeSS6 Nacional- que votaram a privatização
dos seus apartamentos. Não sou canc}idat9_ª- Ç()_mpra de imóvel, mas a iSonomia, o tratamento de tod_as perante a lei,
leva _a isso.
Não considero; em absoluto, com todo respeito· aos com~
panheiros que pensam O contrário, que seja uma negociata
o fato de ministros e- de" Outros altos esc_alões do funcionalismo
civil, do Poder Judiciário Ou._ do PoQ.erExecutiYo, ter~m conseguido, com a permissão da lei, adquirir os imóveis funcionais
que ocupavam. Se é lei, não vejo por que considerar-se algo
escuso, algo de negociata.
Concluo, Sr. Presidente, dizendo que, responsavelmente,
com espírito público, voto favoray_elme_nte (10 Projeto do Senador Valmir Ca:Iripelo.
Durante o discurso _d_o Sr. Mansueto de Lavor,
o Sr. Dirceu Cafndro, Jn Secretário, deixa a cadeira

.
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"autoriza o Poder Executivo a alienar bens imóveis residen-

ciais de propriedade da União, vinculados ou in-corporados
às Forças Armadas, situados no Distrito Federal é dá o_utr.~s
providências", de autoria do nobre Senador Valmir Campelo.
- No meu entender, quem-iria-julgar da conveniência ou
não de alienar esses imóveis seria o próprio GoVerno.
Por isso, o meu voto peSsoal será a favor do projeto,
e a Bancãda do PMDB fiça livre para votar, de acordo com
posicionamento de cada um dos Senadores que a integrou.
Durante o discurso do Sr .. Humb-el-to i.uCelúj, o
Sr. Carlos De'Carli, 2~> Vice-Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente.
O Sr. Josapht Marinho- Sr. Presidente, peço a p-alavra
para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra a V. Ex~
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Para encaminhar.) -Sr. Presidente, ao ser apreciada essa matéria na
Comissão de Constituição e JustiÇa, começei por fazer algumas
ponde~ações sobre constitucionalidade.
O projeto for-reVÍÚô. VOltou -ao e)ranie da Comissão e
subscrevi o parecer, como tenho feito com relação a _várias
outras proposições. Variei de voto no plenário por melhor
da presidênCia; cjlie é ocupada pelo Sr. CarlOs De'Carli, conhecimento do assunto-.
Entre a vo_tação na Comissã_o de CoJlstit~ição, Justiça
2~ Vice-Presidente
e Cidadania e a apreciação, hoje, nesta Casa, recebi, como
receberam todos os Srs. Senadores, infor$ações diversas so~
bre a matéria "i! Que me convenceram dã~ iriCoiiVéhiência- do
projeto. Porque assim me convenci, ~p"teferi, entre manter
o erio, pOr-dogma e acertar com tranqúilidade de consciência,
votar agOra, comõ vou votar, recusando -o projeto.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência pede aos Srs. Senadores que tomem assento nas respecNos termos do art_. 294 _do Regimento Interno, requeiro tivas bancadas, já que a votação aprovada é a nominal.
votação nominal para o Projeto de Le'i do Senado n9 61, de
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Sr. _Presidente, peço
1991. Bem assim para O seu substitutiVo. ·-- ·- .
Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1991. -Humberto a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESI_DENTE (Mauro Benevides) - Concedo
Lucena - Marco Maciel - Afonso Camargo - Fernando
a palavra ao nob~e Senador Fernando Henrique CardosO,
Henrique Cardoso - -Maurício Corrêa - Oziel Cafneiro para encaminhar _a_ VotaÇão.
_
__ __
__
Ney Maranhão- Eduardo Suplicy.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB SP. Para encaminhar a votação) Sr. P~es_idente, _o PSDB abre
O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) -Aprovado o a questão, o Líde_:r vota contra.
- re-querimento, a votação far-se-á confonne_ Q_ecidido pelo Pie~
O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, peço a palavra
nário, nominalmente.
---para encaminhar a votação.
O Sr. Humberto Lucena -Sr. Presidente, peço apalavra
o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
para encaminhar.
a palavra a v. Ex~
0 SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) - Concedo a
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Para encaminhar
palavra a V. Ex'
- ·
a votação. Sem_ revisão do orador.)_- Sr._ Presidente, serei
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB -.PB. Para enca- muito breve, gostaria de, em rápidas palavras, renovar as
minhar.) --Sr. Presidente, serei rápido diante do adiantado razões pelas quais somos contra a aprovação do projeto, bem
da hora e porque a matéria já está bastante esclarecida.
como do substitutivo, e 4izer, Sr. Presidente, que o fazemos
Como se viu pelo debate em plenário, a Bancada do convencidos da inconveniência da piopósição, E quero dizer
PMDB está divjdida, há Senadores que voltam contra o pro- que me dispenso de fazer outras considerações, já que a matéjeto e há Senadores .que votam a favQr. çlo_ projeto. Muitos ria foi exaustivamente discutida, inclusive na reUnião de bancada que tive oportunidade de fazer com os Colegas hoje pela
deles. aqui se pronunciaram.
Portanto, neste momento, não posso, ·como L(der, emitir manhã.
_Daí por que; Sr. Presidente, faço um apelo aos Colegas
uma opinião da minha Bancada. Pessoahneu_te, votarei a favor, por entender que se trata de um_ projeto de lei que apenas para que votem "não" ao Proje-tf1- e aO sei.i-suOStitU.tivo, e
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faço também um apelo- a V. Ex\ para que solicite_ 'ª-2s Srs.
Senadores que se encontram em _seus gabinetes_ que <!-COrrain
ao plenário para que p-ossatrtõS- fêf o quorum necessário.

O SR. PRESIDENTE (Mauro )3enevides) -

A Presi-

dência entende qUe os Srs. Senadores que estão acompanhando em seus gabinetes os trabalhos do plenário já devem estar

se dirigindo a este Iocal_~ __gspero que completem o quorum,
que é visível, neSte instante, e que cada qu~l exercite_ o seu
direito de voto.

o SR. MARCO MACJEL- Sr. Presidente, gostaria que
V. EX' esdarecesse o plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está em
votação o substitutivo, que tem preferênci'!_regirnental. Se
for rejeitado o substitutivo, proceder-se-á à votação do projeto
Valmir CaihpeiO. É essa a sistemática que a Mesa adotará.
Ela está tentando ser a mais didátícil pos'síveL
P.Jrtanto, votaRse agora o substitutivo, que tem prefeR
rência regimental.
o SR. MARCO MACIEL- E aqueles que são contra
o substitutivo votarão "não".
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aq~eie; q~e
forem contra o substitutiVo votarãO- '_'não".
Os Srs. Senadores fá podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: .
Antonio Mariz
Áureo Mello
Chagas Rodrigues
Cid Carvalho
Eduardo Suplicy
Humberto Lucena

Jutahy Magalhães
Lavoisier Maia
Mansueto de Lavor
Maurício Cõrrêa
Nelson Wedekin
Vaimir Campelo

VOTAM "NÃO" OS SllS. SENADORES:
José Fogaça
Affonso Camargo
José RiclJ_ã_
Albano Franco
José Sarney
Alfredo Campos
LevyDias
Amazonino Mendes
Lucídio Portella
Amir Lando
Magno Bacelar
Beni V eras
'-Marco Maciel
Carlos De'Carli
Marluce Pinto
Carlos Patrocínio
Meira Fil~o
Dirceu Carneiro
Moisés Abrão
Elcio Álvares
Nabor Junior
Esperidião Amin
Nelson Cafneiro
F. Rollemberg
Ney Maranhão
Fernando Cardoso
Odacir Soares
Guilherine Palineira
Oziel Cá.rne.iro
Henrique Almeida
Pedro Siinõn
Hugo Napoleão
RaimundO- Líra
Hydekel Freitas
Ronan Tílo.
Iram Saraiva
Ruy Bacelar
João Calmon
Saldanha Derzi
João Rocha
Telmo Vieira
Jonas Pinheiro
TeotóiilO Vilela
Josaphat Marinho
Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Votaram
"sim" 12 Srs. SenadOies; e "não" 45.
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Não houve abstenção.
Total de votos: 57.
O substitutivo foi rejeitado.
É o seguinte o substitutivo rejeitado:
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 61, DE 1991
''Dispõe sobre a alienação de bens imóveis resideo~
ciais de propriedade da União, vinculados ou incorporados às Forças Armadas, situados no Distrito Federai,
e dá outr~ providências.''

O Congresso Naciomil. decreta:
Art. 19 Fica o Poder Executivo :autorizado a alienar meR
-diante concorrência pUblica, coln observância do DecietoRLei
n" 2.300. de 21 de novembro de 1986, combinado com a Lei
n~ 8.025, de 12 de abril de 1990, os imóveis_ de propriedade
da União situados no Distrito Federal e administrados pelas
F9rças Armadas.
Parágrafo único. _Não se incluem na autorização a que
se refere este artigo os imóveis residenciais administrados pelas
Forças Armadas localizados dentro das áre_as militares, destinados ·aos militares da Ativa.
Art. 2• O inciso II do § 2• do art. 1• da Lei n• 8.025,
de 12 de abril de 1990, passa a ter a seguinte redação:
"II- os destinados a funcionários da, Carreira de Diplomata, de que trata a Lei n" 7.501, de 27 de _junho de 1986;"
Art. 3o Esta Lei entra entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4~ RevogarnRse as disposições em contrário~
PassaRse à apreciação do projetO.
O SR. MARCO MAÇIEL ~ Repete-se a votação nominal, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Não, a votação é simbólica, porque só se requereu votação nominaJ para
o substitutivo.
.. O SR. !\[ARCO MACIEL -,-Não, Sr. Presidente. No
acertç _que fizemos corri os Líderes e -assinamos ficou_ estabeleçldo que a votaçãd setia nominal.- O SR. PRESIDENTE (Mauro Bénevid~s)- V.Ex• tem
razão, vaiRse processar peJa mesma sistemática.
Um instante, Srs. Senadores, está hãvendo um problema
no ~painel. A Presidência pede aos Srs. Senadores que não
acionem as teclas neste momento. O painel acusa urna falha.
Então, vamos recomeçar -o processo de apreciação do
projeto.
Aquel.es que forem favoráveis cló ·proJeto votem "sim";
os que forem contrários ao Projeto Valmir Campelo votarão
"não".
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se .à votação,)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Lavoisier Maia
Antonio Mariz
Áureo Mello
Mansueto de Lavor
Maurício Corrêa
Chagas Rodrigues
Nelson Wedekin
Cid Carvalho
Valmir Campeio
Humberto Lucena
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VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Affonso Camargo
JoslR.iéha
Albano Franco
José Sarney
Levy Dias~
Alfredo Campos
Amazonino Mendes
Louremberg Rocha
Amir Lando
Lucidio Portella
Beni Veras
Magno Bacelar
Carlos De'Carli
Maroo Maciel
Marluce Pintei
Carlos Patrocínio
MeiraFilho
Dirceu Carneiro
Moisés Abrão
Elcio Alvares
Nabor Júnior
Esperidião Amin
Francisco Rollemberg Nelson Carneiro
Ney Maranhão
Fernando Cardoso
Odacir Soares
Guilherme Palmeira
Oziel Carneiro
Henrique Almeida
Pedro Simon
Hugo Napoleão
Raimundo Lira
Hydekel Freitas
Ronan Tito
Iram Saraiva
Ruy Bacelar
João_ Calmon
Saldanha D~erzi
Jonas Pinheiro
Telmo Vieira
Josaphat Marinho
Teotôfiio Vilela
José Fogaça
; Wilson Martins
ABSTEM-SE DE VOTAR OS_SRS, SENADORES:
Eduardo Suplicy
J utaby Magalhães
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi'des) - Votaram
Sim 10 Srs. Senadores; e Não 45.
Houve 2 abstenções.
Total de votos: 57
. Foi rejeitado o Projeto Val_mir Canipelo.
A matéria: va:i 'ao Arquivo.
É o seguinte o projeto rejeitadO:-PROJETO DE LEI DO SENADO N• 61, DE 1991
"Dispõe sobre a alienação de bens imóveis residen~
ciais de propriedade da União, vinculados ou incorporados às Forças Armadas, situados no Distrito Federal
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica o Poder Executivo autoJ;i:z;ado a alienar,
mediante concorrência pública, com observância do Decreto-Lei n"' 2.300, de 21 de novembro de 1986, _combinado com
a Lei n• 8.25, de 12de abril de 1990, os imóveis de propriedade
da União situados no Distrito Federal e administrados pelas
F.orças Armadas.
Parágrafo único. Não se incluem. TIÇt autodzação a que
se refere este artigo os imóveis residenciais administrados pelas
Forças Armadas localizados dentro das áreas ,militares, destinados aos militares da ativa.
Art. 2' A Fundação Habitacional do Exército (FHEx)
presidirá o processo de licita_ção na fomra do art. 19 desta
lei, em substituição ã Caixa EconómicáFederal e _com todas
as suas atribuições constantes na Lei n"' 8.25, de 12 de abril
··
·
de 1990.
Art. 3~ SerãO- alienadas, através de licitação pública,
as. projeções- pata construção de re-sidências existentes fora
das áreas militares pertencentes às ForçaS Annadas.
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_ Art. 4o O valor apurado em qecorrência de alienação
dos imóveis referidos nesta -rer será con_v_ertido em- renda da
União, cujo produto, nunca inferiói-a 50% -(drii.}íiel:tta =por
centO}, será obrigatoriame_nte aplicado, através da Fundação
Habitacional do Exército (FHEx), na construção de residências nàS -áreas- militares das Forças Armadas.
Parágrafo único. A parcela do produto citado neste artigo, nunca inferior a 50% (cínqüenta por cento), será aplicada
-para financiar moradia ao pessoal das Forças Armadas, através
da Fundação Habitacional do Exército (FHEx).
~ ~. ~ ~
Art. s~ O Poder Exe_cut_ivo regulamentará o disposto
nesfa lei no prazo -de 45 (quarenta e dnco) dias.
Art. 69 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 7o Revoga~-se -~s disposiç6es em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência pede aos Srs. Senadores que permaneçam em plenário,
potque oUtras importantes matérias de"Veião ser apreciadas,
inclusive, numa sessão extraordinária, a indicação de autoridades. Os integrã.ntes do _Cade __terão que ser submetidos a
voto neste plenário. Isso vai se processar neste momento.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Éen.;vides)- Item 18:
-ISMENSAGEM N" 269, DE 1991
(Escolha de autoridades)
Votação, em turno único, dos Pareceres no;>Jõ 450 a 455,
de 1991, da COmissão de Assuntos Econô"micos, sObre a Men-sagem n' 269, de 1991 (n' 560/91, na origem), de 16 de outubro
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República
submete à aprovação do Senado a escolha dos Senhores Ruy
Coutinho do Nascimento, Carlos Eduardo Vieira de Carvalho,
José Matias Pereira, Marcelo Monteiro Soares, Neide Teresinha Mallard e Paulo Gustavo Gonet Branco para -comporem
o Conselh_o Administrativo de Defesa Econômica- CADE.
O Sr. Marco Maciel- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) _,Concedo
a palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a V. Ex~ que
solicite aoS Srs. Senadores que estão nos gabinetes para que
acorram ao plenário, porque esta votação é nominãl também.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides. Fazendo soar
a camp~inha.) -Nobre Senador Marco Maciel, o apelo de
V. Ex~ Já deve ter chegado aos_gabinetes, onde os Srs. Sena~
dores devem estar _entregueS aos rriisferes parlamentares. A
Mesa não se recúsa. porém, a· secundar o apelo de V. Ex~,
na expectativa de, que se amplíe o quorum neste plenário
para a apreciação desta matéria.
A Presidência· consulta o Plenário se Conc-Orda com a
prorrogação da presente sessão por mais sessenta minutos.
(Pausa.)
.
Com o assentiinertto do Plenário, a Si:S:sã:o _é prorrogada
por mais sessenta minutos.
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Com a pala·
vra, pela ordem, o nobre Senador Ronan Tito.
O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) --Sr. Presidente, muitos_ companheiros
meus da Comissão de Assuntos Econômícos, que sabem a
importância do CADE para a ecorto-nifa brasileira, saíram
pensando que estavam dispensados de maiores votações. Por
isso, faz bem V. Ex' quando faz soar as ·campainhas, e faz
bem também o nobre Senador Marco Maciel quando apela
para que todos retornem, po"rque o CADE é um-iiistrumento
extraordinário para coibir abusos na -área ecónôrnica. Agradeço a V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi·
dência faz suas as palavras do nobre Líder, Senador Ronan
Tito,. e pede aos Srs. Senadores que r~tornem ao plenário
imediatamente para a apreciação das indiqaçç;es daqueles que
deverão compor o-CADE, um órgão importante,_çqjos integrantes terão que set-sufragados pelo Plenário do Senado
Federal
A discussão da matéria fOi enceriada na sessão do dia
29 último.
Passa-se à võiação das indicações.
_
Votação da indicação do nome do Sr. Ruy Coutinho do
_
Nascimento para Presidente.
A votação será secretâ.. V. Ers podem votar "sim",
"não", ou abster-se -a Presidência lembra aos Srs. Senadores
que devem guardar os seus respectivos lugareS. A votação.
embora secreta, deverá ser feita- rigorosãi:Iiertte no. lugar de
identificação de cada um dos Srs. Senadores.
O painel corresponderá ao nome do Senador. Portanto,
S. Ex~~ devem tornar~s?-ento na poltrona que lhes é destinada.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação)

VOTAM OS SRS. SENADORES:
José Richa
Albano Franco
José Sainey
Alfredo Campos
Lavoisier Maia
Antonio Mariz
Levy__Dias
Áureo Mello
Beni Veras
LourernPerg Rocha
Carlos De•c.irli
Luddio POrteUa
Carlos Patrocínio
Magno~ ~ãcelar
Chagas Rodrigues
MansUetQ de Lavor
M;;trc_o ,Maciel
Cid Carvalho
-MarluCe- Pinto
Dirceu CarrieíiO
Eduardo Suplicy
Meira Filho
Moisés -Abião
Élcio Álvares
Nabo r i Ó.nior
Esperidião Amin
NelSo~ carneiro
FranciscÇ) Rollemberg
Ne_IScln.Wedekin
Gerson Camata
Ney Mafãnhão
Guilherme Palmelia
Odacir Soares
Henrique Almeida
Oziel carneirO
Hugo Napoleão
Raimurldo Lira
Humberto Lucena
Ronan-Tito
Hydekel Freitas
Ruy Bâc;ielar
Iram Saraiva
Saldanha _berzi
João Calmon
João Rocha - Telmo Vieira
Teotôilío Vilela
Jonas Pinheiro
Valmir Campelo
Josaphat Marinho
Wilson Martins
José Fogaça

. J:)ezembro de 1991

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Votaram
''Sim" 43 Srs. Senadores, e "não .. 4.
-Houve 5 abstenções.
Total de votos: 51 .
Aprovada a indicação do Sr. Ruy Coutinho do Nascimento.
. O SR. PRESIDENTE (MauroBenevides)- Em votação
a mdrcaçáo do Sr. Carlos Eduardo Vieira de Carvalho para
Conselheiro.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se i votação.)
VOTAM OS SRS. SENADORES:
Albano Franco
Alfredo Campos
Antonio Mariz
Aurelo Me!lo
Beni V eras
Carlos DeCarli
Carlos Patrocínio
Chagas Rodrigues
Cid Carvalho
Dirceu Carneiro
Eduardo Suplicy
Elcio Alvares
Esperidião Amin
F. Rollemberg
Guilherme Palmeira
Henrique Almeida
Hugo Napoleão
Humberto Lucena
. Hydekel Freitas
Irám Saraivei
João Calmon ,.·João Rocha
Jonas Pinheiro
Josaphat Marinho

José Fogaça
José Richa
Lavoisier Maia
Levy Dias
Louremberg Rocha
Lucidiá Portella
Magno Bacelar
Mansueto de Lavor
Marluce Pinto
Me ira Filho
Moisés Abrão
Nabo r Junior
NeJson Carneiro
Nelson Wedekin
Ney Maranhão
Odacir Soares
Oziel Carneiro
Raimundo Lira
RonanTito
Ruy Bacelar
Saldanha Derzi
Telmo Vieira
Teotonio Vilela
Valmir Campelo
WilsQn M:artins.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Votaram
"sim" 41 Srs. SenadOres e "Não" 3.
' ·'
'
HouVe 6 abstençôes.
Total de votos: 50
Aprovada a indicação do Sr. Carlos Eduardo Vieira de
Carvalho.
O-SR. PRESJJ:lENTE - Passa,se agora à indicação do
Sr. José.Matias Pereira, para Conselheiro do CADE.
Os Srs. Senadores já podem votar.. (Paus~ ..)
(Procede-se à votação.)
VOTAM OS SRS. SENr!DORES:·
Albano Franco
Alfredo Campos
.Antonio Mariz
Aureo Mello
Beni V eras
Carlos DeCarli
CarlOs Patrocínio
Chagas Rodrigues
Cid Carvalho

Dirceu Carneiro
Eduardo Suplicy
Elcio Alvares
Esperidião Amin
. F. Rollemberg
Guilherme _Palmeira
_Heririqlle Almeiâá
Hugo Napoleão
Humberto Lucena
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Hydekel Freitas
Iram SaraiVa

Meira Filho
Moisés Abrão

João Calmon
João Rocha
Jonas Pinheiro
Josaphat Marinho
José Fogaça
José Richa
LavoiSíer Maia
LevyDias
Louremberg Rocha
Lucídio Portella
Magno Bacelar
Mansueto de Lavor
Marco Maciel
Marluce Pinto

Nabor_Jun_ior
Nelson Carneiro

Nelsan~ Wedekin

N ey Maranhão
Odacir Soares
Oziel Carneiro
Raimurido Lira
Ronan Tito
Ruy Bacelar
Saldanha Derzi
Telmo Vieira
Teot6nio Vilela
Valmir Campelo
-Wilson Martins.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Votaram
"sim" 40 Srs. Senadores e "não" 4.
Houve 6 abstenções.
Total 50 votos.
Está aprovada a indicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Beneviqes) Passa-se, agora, à indicação do Sr.-Marcelo Monteiro So~res.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
VOTAM OS SRS. SENADORES:
José"Richa
Albano Franco
LaVoisi~! Mala
Alfredo Campos
Levy Diás_ · Antonio Mariz
Louremberg- Rocha
AureoMello
Lucídio Portella
Beni V eras
Magno_Bacelar
Carlos .De'C arli
Carlos Patrocíriio-Mansueto de Lavor
Chagas Rodrigues
Marco M~ciel
Cid Carvalho
Marlu.ce Pinto
Moisés Abrão
Dirceú Carneiro
Nabor Júnior Eduardo Suplicy
Nelson Carneiro
Elcio Álvares
Nelson Wedekin
Esperidião Amin
Francisco Rollemberg
N ey Maranhão
Guilherme Palmeira
Odacir Soares.
Henrique Alme"ida
Oziel Carneiro
Raimundo Lira
Hugo Napoleão
Humberto Lucena
Ronan Tito
Ruy Bacelar. ·
Hydekel Freit~s
Saldanha Derzi
Iram Saraiva
Telmo Vieira
João Calmon
Teotónio Vilela
João Rocha
Valmir Campelo
Jonas Pinheiro
Wilson Martins.
J osaphat Ma:dnho

o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Votaram
"Sim" 37 Srs. Senadores e "Não" 5Houve 6 abstenções.
_ _
Total de votos: 48.
Aprovada a indicação do.Sr. _Marcelo MonteirO Soares.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A candidata
é aS~ Neide Terezinha Mallard, para Conselheira do CADE.
Os Srs. Senadores já poâem votar. (Pausa.)
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(Procede-se à votação.)
VOTAM OS SRS. SENADORES:
Josaphat Marinho
Albano Franco
José Richa
Alfredo Campos
Lavoisier
Maia
Amir Lando
Levy Dias
Antonio Mariz
- - Louremberg Rocha
Áureo Mello
Lucídio Portella
Beni V eras
Magno Bacelar
Carlos De'Carli
Mansueto de Lavor
Carlos Patrocínio
Marco Maciel
Chagas Rodrigues
Marluce Pinto
Cid Carvalho
Meira Filho
Dirceu Carneiro
Moisés Abrão
Eduardo Suplicy
Nabor Júnior
Elcio Álvares
Nelson Carneiro
Espetidião Amin
Nelson Wedcki:J
Francisco Rollemberg
Ney Maranhão
Guilherme Palmeira
Odacir Soares
Henrique ·Almeida
_.Oziel_Carneiro
HUgo Napoleã:o
Raimundo Lira
-HumbertO Lucena
Ronan.Tito
Hydekel Freitas
Saldanha Derzi
Iram Saraiva
Telmo Vieira
- João Calmop.
Teotônio.Viiela
João Rocha
Valmir Campelo
Jonas Pinheiro
Wilson Martins.
O SR .. l'RESII;IENTE (Mauro Benevides) -

Votaram

"Sini" 42 SnL se;nadores; e· ''N"aO" 3.
-Houve 4 abstenções.
Total: 49
Aprovada a ihdicação da Dr~ Neide Terezinha Mallard.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O candidato
seguinte é o Sr. Paulo Gustavo Gonet Branco.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
VOTA)1 OS SRS. SENADORES:
-Albano Franco
ioSé R,icha
Amir Lando
Lavoisier Maia
Antonio Maí-i'z
Levy Dias
Beni Veras
Louremberg Rocha
Carlos De"Carli
Lucídio Portella
Carlos Patrocínio
Magno Bacelar
Chagas R,o,drigues
M:;msueto de Lavor
Cid Carvalho
Março Maciel
Dirceu-C3ineiro
MOira Filho
Eduardo Suplicy
Moisés Abrão
Elcio Álvares
Nabor Júnior
__ .Esperidião Amin
Nelson Carneiro
Fra.ncisco Rollemberg
Nelson WedeJdn
Guilhernle Palmeira
Ney Maranhão
HenriqUe 'Almeida
Odacir Soares
Hugo Napoleão
Humberto Lucena
Oziel Carneiro .
Hydekel Freitas
Raimundo Lira
Iram Sar.liva
R.uy Bacelar
-=1 oão _Calrrion Saldanha Derzi
João Rocha
Telmo Vieira
Jonas_ Pi_:hheiro
Teotônio Vilela
Josaphat Marinho
Valmir Campelo
José Fog~ça
Wilson Martins.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro :Eienevides) "Sim" 37 Srs- senado-ieS, e "Não" 3.
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É o _seguinte o projeto apro~a~?: _

Votaram

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 61, DE 1991
(i'<• 5.885/91, na Casa de origem)
(De iniciativa do Superior Tribunal de Justiça)
Dispõe sobre a estruturação das Categorias Funcionais de Agente de Segurança Judiciária, AtendenteJudiciário- e Agerite de Telecomunicações e Eletricldade dos
Quadros de Pessoal Permanente do Conselho da Justiça
Federal e da Justiça Federal de Primeiro e Segundo
Graus e dá outras providências._
o cotigresSo N~ci~nai ctecreta:
Art. 1"' As Categorias Funcionais _de_Agente de Segurança Judiciária e Atendente Judiciário ~Grupo-Atividades
de Apoio Judiciário e de Agente de Telecomunicações e Eletricidade do Grupo-Outras Atividades de Nível Médio, dos
Quadros de Pessoal Permanente do Conselho da Justiça Federal e da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus, passam
a ser estruturadas na forma constante do Anexo desta lei.
Parágrafo único. Os funcionáriOs integrantes das Categorias Funcionais de que trata este artigo serão posicionados
nas classes a que corresponderem as referências de que são
ocupantes. Quando suprimidas tais referências, na nova estruCOnstante do Anexo desta Jei, serão posicionados na referência inicial da Classe "A".
.
Art. 29 As referênciãs acreScidas à Classe Especial das
Categorias Funcionais de Ag~}!te d~ _S_egurança J udíciária e
Atendente Judiciário serão alcançadas pelos ocupantes dos
cargos da mesma classe, sem aumento de número, e através
de movimentação regulamentar, observ~dos _os limites dos
créditos Orçamentários do Conselho da Justiça Federal e da
Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de_ sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.

Houve 8 abstenções.
Total de votos: 48
Aprovada a indicação do Sr. Paulo _Gusta-vó_ Gonet Bran-

co.
Aprovadas as indicações dos nq~es q_ue i~~o compor o
ConselhO Administrativo de Defesa Económica.
A Presidência fará a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 4:
Votação, em turno Unicq,do :r-rojeto de Lei da
Câmara n>ôl;de !991 (n' 5.885190, na Casa de origem),
de iniciativa do Superíor Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a estruturação das Categorias Funcionais
de Agente d~ Segurança Judiciária, Atendente Judicário e Agente de TelecomunicaçQes e Eletricidade
dos Quadros -de Pessoal Permanente do Conselho da
Justiça Federal- e da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus e dá outras providências, tendo
PARECER favorável, sob n'431, de 1991, da Comissão
_
- de Constituição, Justiça e Cidadania.

tura

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária
de 21 do corrente.
Passa-se à votação do projeto em turno únicO~
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pei'manecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria-vai ã sanÇão.

ANEXO
· (Art. lo ~a Lei no
GRUPO

'

""

"•

ESCAr.A _ÓE

CATEGORIA

SITUAÇXô ATUAL

o!e 199 )

REFERENCIAS

SITUAÇAó NOVA

FUNCION.AI.

CLASSES

AGENTE DE SEGU-

RANÇA

JDDICIA-

RIA

Cõt'l.igos

CJF-AJ-026
APOIO JUDICIA TRF-AJ-024
RIO
- JF-AJ-024
C&oiqo•
CJF-AJ-020

TRF-AJ-020
JF-AJ-020

.

E

REFER2NCIAS

•Esp• NI-28 a 33
•s• NI-21 a 27
•A• NI-14 a 20

CLASSES

E

REFER!::NCIAS

. !!'ESP• NI-32 a 35

•sor
•A•

NI-28 a 31
NI-24 a 27

----~~--------------------~-----------------ATENDENTE JUDICIARIO

•a•

Cótlig:oa_

•A•

CJF-AJ-024

CLASSES
E
R;f:FER!NCIAS
NI-28 a 33

•zsp•

NI-21 a 27
NI-U a 20

CLASSES

E

REFERtN'CIAS

•ESP" NI-32 a -.35·
"B• NI-28 a 31
•A• NI-24 a 27-

'l'RF-AJ-024
JF-AJ-023
AGENTE DE TELEOOTPAS ATIVI- COMUNICAÇ0ES"

DADES DE Nt- ELETRICIDADE
VEL M!DIO
CMiqo

__

TRF~~M-1000

~C.ódiqo
TRF-~I-1027

E

CLASSES

E

RBFERE!NCIAS

•Esp• NI-30 a 32
•s• NI-25 a 29
~~'A"

NI-20 a 24
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Item 5:
Votação, em turno úniCo-, do Projeto de Decreto
Legislativo n' 113, de 1991 (n' 130/8.9, na Câmara dos Deputa·
dos), que aprova o texto do_Ajuste C()mplementar de Cooperação Científica e Tecnológica, no Campo da Informática e
Computadores, entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o _Gov_erno da União (!as Repúblicas, Socialistas Sovié-

ticas, celebrado em Brasflia,-6 de junho 4e 198Çi, tendo
PARECER favorável, sob o'409, de 1991, da Comissão
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária
de 29 de novembro último.
Passa-se à votação do projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores _que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora par"a -a redaçãO final.
É o seguinte o projeto aprov--a~do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 113, DE 1!19l
.....
(N• 130/89, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Ajuste Complementar de Cooperação CientJlica e Tecnológica, no Campo da Informática e Comp-utadores, entre _o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, celebrado em Brasilia, a
6 de junho de 1989.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica aprovado o texto do Ajuste Complementar
de Cooperação Científica e Tecnológica, no Ounpo·da Informática e Computadores, entre o Governo-da República Federativa do Brasil e o Governo da União das ~epúblicas Socialistas Soviéticas, celebrado em Brasília, a-6_de- junho de 1989.
Art. 29 Este decreto .legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
· · ·
O SR. PRESIDENTE (MauroBeoevides)- Item 7:
Votação, em turno único, do Substitutivo da Câmara ao Pwjeto de Lei do Senado n' 723, de 1989,
(n' 4.901/90, na Câmara dos Deputados), de autoria
do Senador TeQt9ni9 Vilela Filho, que dispõe sobre
a inclusão das creches e estabelecimentos_si_m_il_ares nos
sistemas de ensino e dá oytra~_prov_i5iê_f!da;;; t~ndo
PARECER favorável, sob n' 459, de 1991, ~a Co·
missão
\_
- de Educação.
A discussão da matéria "foi ·encertàda na sessão ordinária
- -- - de 29 de novembro último.
A Presidência esclarece ao Plenário que, de acordo com
o disposto no art. 287 do Regimento Interno, substitutivo
da Câmara a projeto do Sené!.dO será_ considerado série de _
emendas e votado, separadamente, por artigos, parágrafos,
incisos, alíneas e itens, em correspondência aos do projeto
emendado, salvo aprovação de requerimento para votação
em globo ou por grupos de diSpositivos~ -
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Neste sentido, foi encaminhado à Mesa requerimento
que será lido pelo Sr. to Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 869, DE 1991
Nos termos do art. 287 do Regimento Interno, requeiro
votação, em globo, do Substitutivo da Câmara_dos Deputados
ao Projeto de Lei do Senadqn' 223, de 1989 (n'4,901/90,
naquela Casa), de autoria do Senador Teotônio Vilela Filho,
que dispõe sobre a inclusão das creches e estabelecimentos
similares nos sistemas de ensino~ !=láou~ras providências.
~- Sala das Sessõ.es_, 3 de novembro de 19'91. -JoãO França.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Passa-se à
votação em globo do substitutiyo da Câmara.
Em votação.
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão. Dire:rota para a Redação Final.
É o seguinte o substitutivo aprovado:
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
OFERECIDO AO PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 223, DE 1989
(N• 4.901/90, na Câmara dos Deputados)
Dispõe sobre a inclusão das creches e estabelecimentos similares nos sistemas de ensino e dá outras
providências.
Dê-se ao projeto a seguinte redação:
Dispõe sobre a inclusão das creches e estabelecimentos similares nos sistemas de ensino e dá outras
providências.

b Congresso Nacioil.al decreta:
Art. 19 As creches e est~belecimentõs símíl.ares- passam
a sir çonsider8.dos instituiçõeS êducacionais, integrando, assim, o_s sistemas <;ie ensino.
§ 19 - As entidades a que se refere o caput observarão
<1-"S ·norin-ãS pedagógicas estabelecidas pelo Ministério da Educação e pelas Secretarias de Educação dos Estados e municípios, e as normas de natureza sanitária definidas pelo ~.ini~
tério da Saúde e pelas Secretarias Estaduais e Mumctpats
de Saúde.
§ ZÇI Os serviços prestados âs crianças envolverão, de
forma integrada, as atividades de educação, saúde, alimentação e apoio ·social.
§ 3ÇI As creches e estabelecimentos similares mantidos
pela iniciativa privada observarão os critérios de cobrança
das mensalida<:J~s em vigor para_o_~ esta~eleci~entos educa-_
clonais.
Art. 2ÇI O Poder ExeCutivo regulamentará esta le_i no
prazo de 90 (noventa) dias a contar de sua vigência.
-.~- A.rt. 39 Esta lei entra em vig~r na data de sua publicação.
.
Art. 4Q ,~evogam-s~ as dispos!ç?es em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 8:
Votaçáo, em turno UriicO, ·do Projeto de Resolução
h9 22, de autoria do Senador Márcio Lacerda, de_1991,
que acrescenta parágrafo ao art. 62 do Regimento Interno
do Senado ~ederal, tendo
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PARECERES, sob n• 2Z2, 331 e 432, de 1991, das
Comissões
-de Constituição, Justiça e Cidadania; 19 pronunciamento: favorável; 29 pronunciamento: concluindo pelo
não acolhimento do pedido de reexame, por não encontrar embasamento regimental nem argumentação convincente para deferimento da pretensão;
- Diretora, favorável
O parece"f da Comissão Diretofa ·foi favOrável.
A discussão do projeto foi encerrada na sessão ordinária
de 21 de novembro último.
_
Sobre a mesa, requerimento que será lidO pelo Sr. 19
Secretário.
É lido e-aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 870, DE 1991
Nos termos do art. 315, combinado com a alínea c do
art. 279 do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação
do Projeto de Resolução n~ 22, de 1991, que acrescenta parágrafo ao art. 62 do Reg~I_llento Interno do Senado Federal,
a fim de ser feita na sessão de 16 de dezembro próximo.
Sala das Sessões, em 3 de dezembro de 1991. _João
França.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A matéria
retornará à Ordem do Dia na data aprazada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 9:
PROJETO DE RESOLú'ÇAo ·N•88DE !991
(Incluído em Ordem do Dia no_s termos do art.
281 do Regimento Interno).
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~'
88, de 1991 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos como conclusão de seu Parecer n9 489, de 1991), que
autoriza a Prefeitura Municipal de Xanxerê (SC). a elevar
temporariamente os limites estabelecidos pelo item I do art.
3~', confor~e o_ disposto nq § V. do art. 6~> da Resolução n~'
58/90, do Senado Federal, no valor de cento eseis_mHhões,
cento e cinqüenta e oito mil trezentos e- qUarenta Cruzeiros,
a preços de setembro deJ99L

Dezembro de 1991

ral, autorizada a elevar temporariamente- OS limites estabelecidos pelo item I do art. 39, conforme o disposto no § 1~,
do artigo- ô~' da referida Resolução, no valor de Cr$
106.158.340,00 (cento e seis milhões, cento e cinqüenta e oito
rríil, trezentos e quarenta cruzeiros), a ·preços de setelnbro
de 1991.
Parágrafo único. A elevação de limite a que se refere
o "caput" deste art_igo~ ~em por finalidade a con~rataçáo de
-téêiifsos suplementares junto â CaiXa Económica Federal para
a execução de obras de pavimentação e drenagem pluvial
em sete ruas municipais; construção de urna escola, dois postos
de saúde, uma creche, três praças e desapropriações.
Art. 2!' As condições básicas de operação de crédito
são as seguintes;
a) valor: Cr$ 106.158.340,00, a preços de setei.Ilbro de
1991;
b) prazos:
I - de desembolso: 10 meses;
II- de carência: 12 meses;
III -de amortização: 216 meses;
c) condições financeiras:
I-:- taxa de juros: 12% a. a.;
II-taxaderiscodecrédito: 1% sobreovalordefinanciamento;
III -atualização do valor da dívida: variação do índice
de atualização das contas do FGTS;
IV_ atualização dos valores a serem liberados: varia~;ão
do índice de atualização das comas do FGTS;
·.. ~ d) ·garilntla: vinculação de cotas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS);
e) autorização legislativa: Lei Municipal HW 1.785, de
21-8-91.
Art. 3~ A autorização concedida através desta Resolução deverá ser exercida no prazo de doze meses a partir da
data de sua publicação.
Art. 49 Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 10:
Votação,emturnoúnkó~doReq-llerimentono490,

de 1991, de autoria do Senador RonaJdo Aragão, SÜiicitando, nos termos_re_gimentais, a inclusão, em Ordem
do Dia, do Projeto de Resolução no 40, de 1991, de
. ·
·
d
·
-.=sua âutona, que suspen e temporanamente os 11m1tes
previstos no art. 3" da Resolução n" 58, de 1990.

A discussão do projeto foi encerrada na sessãg ordinária
de 21 de novembro último.
Em votação 0 projeto.
Os Srs~ Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai ã Comissão Diretora para a Redação Final.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N9 88, DE 1991

O Sr. Marco Maciel -

Sr. Presidente, peço a palavra

p~l":_ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra a V. Ex•
0 SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela ordem. Sem
revisão do orador.} - Sr. Presidente, gostaria que V. Ex~
nos esclarecesse melhor sobre o inteiro_ teor da propOsição
cuja votação v. E~ ora anuncia. É sobre 0 item n~' 10?

Autoriza a Prefeitura Municipal de Xanxerê
(SC) a elevar temporariamente os limites estabelecidos
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presipelo item 1 do artigo 3•, conforme 0 disposto no parágrafo 1~, do artigo 6~ da Resolução n~ 58/90, do Senado dência indaga do nobre Líder Marco Maciel qual o esclareciFederal, no valor de Cr$ 106.158.340,00, a preços de mente que S. Ex~ reclama, da Mesa?
setembro de 1991.
. . ~--~0 SR. MARCO MACIEL- Pelo que percebo, V. EX'
0 Senado Federal resolve:
_ _ ___
pretende $ubmeter a votos, ag-ora, tim projetO de resolução
Art. 1o É a Prefeitura Municipal de Xanxerê em Santa (jue suspende temporariamente os ljmítes previstos no·art.
Catarina, nos termos da Resolução n• 58/90 do Senado Fede- 3• da Resolução n' 58, de 1990.
__o
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -:c O requerimento pede que essa matéria seja iilcluída na Ordem do Dia.
É essa a razão do Requerimento n<.> 490_._ -~-st~mos ~otando
o requerimento.
O SR. MARCO MACIEL- Para ser incluído na Ordem
do Dia de que sessão'?
· · ----O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Vamos disciplinar, então a inclusão na Ordem do Di"a, que será, oportuno
tem pore, anunciada para o conhecimento de V. Ex~ e dos
demais eminentes Srs. Senadores.
O SR. MARCO MACJEL- Pois não, Sr. Presidente.
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Em votação.

Os Srs. Sep.adores que_ o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
_
Aprovado.
-- -0 Projeto de Lei do Senado n' 258, de 1991, será incluído
em Ordem do Dia, oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Ite.m 14:
Votação, em turno úniCO;âo Requerimento n~ 703,
de 1991, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais
.do Senado, dos artigos publicados no Jornal do Brasil,
edlções dos dias 3 e -4 de outubro de 1991, de _autoria,
respectivamente, de Dom Marcos Barbosa e Dom José
Carlos de Lima Vaz, comemorativás do centenário de
n(_l.sdmento do escri~or católico Jackson_de Figueiredo. _

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
do requerimento, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
O Sr. Marco Maciel -- Sr. Presidente, peÇo a palavra
sentados. (Pausa)
pela ordem.
Aprovado.
_
_ _______ _
O projeto setá inCluído na- Qi'dem dq Dia, oportuna R
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a pala·
vfa V. Ex~
mente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Item 11:
Votação, em turno único, do Requerimento n<:>68~,
de 1991 do Senador Fernando Henrique Cardoso, sobcitando 'tramitação conju:p.ta para os Projetas_ d.e Lei
do Senado nçs 291 e 252, de 1991, de sua autoria e
do Senador _Marco Maciel, respectivaMente, que disR
põem sobre ~sistema de piirtidos políticos e dão outra_s
providências.
Em votação.
.
.
Os Srs. Senadores que o aprovam queuam permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Os Projetos de Lei do Sr!ilado fi~ 291 e 252 passarão
a tramitar em conjunto.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 12:
Votação, em turno único, do Requerimento n<:>697,
de 1991 ,-do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos
termos do art. 172,. inCiSO I, do Regímento Interno,
a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto d~ Lei do
Senado n<:> 220, ·de 1991, de sua autoria, que isenta
de contribuição para a seguridade social a entidade
benefice-nte de assistência social que atenda aos requisitos que menciona.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Profeto de Lei do Senado n' 220, de 1991, será incluído
na Ordem do Pia, oportunamente.
O SR: PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 13:
Votação, em turno único, do Requerimento n" 698,
de 1991, do Senador Nelson Cáfn6ifo, sOlicitãndo, nos
termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno,
a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto de Lei do
Senado- n<:>2S&, de 1991, de_sl!_a autori'!, que fixa o
valor dos títulos públicos na composição Q.o preço para
aquisição de bens a serem alienados.

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, antes de votar essa
matéria gostaria de um esclarecimento. _V. Ex~ pretende fazer,
_logo após o término desta ses§ão, uma sessão e]>:traord_ii;Iária?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Essa a intenção da Mesa se houver quorum.
O SR. MARCO MACJEL- Estou integralmente de acordo. Apenas, se persistir essa intenção e se for possível, desejo
retirá-lo da votação, para me manifestar sobre essa matéria.
Mas, não gostaria, todavia, de retardar o desenvolvimento
dos trabalhos.
Então, encaminharia à Mesa, agora, um requerimento,
pedindo para que a discussão e votação dessã inatéria seja
transferida para a sessão de amanhã ou outro dia.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) --A- Mesa
aguarda que V. Ex' encaminhe o requerimento respectivo,
para que se proceda na forma recomendada pelo Regimento.
O SR. MARCO MACIEL- Pois não, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1<:> Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N' 871, de 1991
Nos termos do art. 315,- combinado com a alínea "c"
do art. 279 do _Regimento Interno, requeiro adiamento .da
votação do Requerimento n9 703/91 a fim de ser feitã. na sess~O
de 6-12-91.
. Sala das Sessões, em 3 de dezembro de 1991. Marco
Maciel.

O Sr. PresJdente (Mauro Benevides) o adiamento solicitado.

Fica concedido

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 15:
Votação, em turno único, do Requerimenton<:-772,
cte 1991_, de autoria do Senador Esperidião Amin e
outros Senhores Senadores, solicifando, nos termos ,regimentais, a criação de uma Comissão Externa, eç1mR
--

---

•

-

-

-

--

J
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posta de 5 Senadores, com o objetiVO 'ct-e analisar o
problema ·ctos aposentados e pensionist~s d_O ~NSS.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
_
A Presidência aguardará dos Srs. Líderes a indicação
dos nomes que irão compor a comisSão respectiva.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 16:
Votação, em turno único, do Requerimento n9 791,
de 1991, de autoria do Senador Epitácio Cafeteira,
solicitando, n9s termos regimcnta'is- e coro ba.se no art.
50 da ConstitUição Federal, seja convocãdo o Senhor
Ministro- de Estado da Irúra·Estrutura. __ Doutor João
· Eduardo Cetdeira de Santana, para preStar, perante
o Plenário desta Casa, informações sobre o fechamento
do sítio geológiCo -ae Serre '~elada.
o

__

_

Em votação.
.
._
.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perína:necer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência tomará as providências necessárias à con~
vocação do Sr. Ministro João Santana.
o Si-. MarCo. MaCiei- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)'- V. EX' tem
a palavra.

Dezembro de 1991

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
-sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Lei do Senado n' 262, de 1991, irá ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 19:
Discussão, em- tiih:tO úniCo,-dO PrO]eio de-Decreto
Legislativo n' 21, de 1984 (n' 66/84, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre
Transporte Aéreo Regular, firmado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Popular de Angola, em Luanda, a 16 de
dezembro de 1983, tendo
PARECERES, sob n• 464 e 465, de 1991, das
Comissões
- de Constituição, Justiça e Cidadania, pela constitUcionalidade; e
- - - de Relações Exteriores e Defesa Nacional, favorável.

A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordinárias, a fim de receber emendas.
Ao projeto não foram apresentadas emendas.
Passa~se à discussão-do projeto, em turno único.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 21, DE 1984
.

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, antes_ de votar a matéria,
gostaria de fazer uma observação à Mesa que me parec·eperti~
nente.
No início da O-rdem -do Dia, votou-se o requerimento
do nobre Senador Chagas Rodrigues solicitando que o projeto
de lei complementar, de autoria_ do Senador Fernando Henri~
que Cardoso, que regula .. -~ nãp estou equivocado --o
art. 171 da Constituíçâo, fosse votado em último lugar.
Ocorre, Sr. Preslâente, que a referida proposição pressu~
põe quorum qualificado, maioria absoluta. Então, como V.
Ex• pretende fazer uma_ sessão extr~_9rdinária em s_eguida a
esta, gostaria qué fosse examinada -a possibilidade de retirá~la
da pauta - não sei se o Senador Cha"gas Rodrigues concordaria comigo -, porque noto que o quorum já está menor
do que há meia hora, e isso importa não ter o número necessário à sua aprovação. -

0 Çongresso N acionai decreta:
Art. 1~ Fica aprovado o texto do Acordo· sobre Transporte Aéreo Regular, firmado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Popular de
Angola, em Luanda, a 16 de dezembro de 1983.
Art. 2Q Este decreto legislativo entra.em v~gor na data
de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevide.s) - Senador
Marco Maciel, V. Ex~ pode ficar atisolutamente tranqüilo que
a Mesa, atenta às implicações do quorum qualifíciido por se
tratar de lei compl~~entar, adotará de plano as providências
necessáriaS para resguardar, diante da importância da matéria,
a sua apreciação com O número mínimO de 41 Srs. Senadores
e, naturalmente, 41 votos que teriam quer ser-''sim", a unanimidade desta Casa. Naturalmente isso ocOrrerá, senão -hoje,
possivelmente amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Ben~VÍdes) - Item 17:
Votaç_~oL~z;n turno único, do R.e(iuerimento n9 805,
de 1991, de autoria do Senador Maurício Corrêa, solicitando, nos termos regimentais, a retirada do Projeto
de Lei do Senado n~' 262, de 1991, de sua autoria.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 20:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 25, de 1984 (n' 70/84, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto da Convenção n' 133,
da OrganizaçãO Internacional do Trabalho- OIT, sobre alojamento a bordo de navios (disposições complementares), adotada em Genebra, a 30_ de outubro_de
1970, durante a 55~ Sessão da Conferência Internacional
do Trabalho, tendo
PARECERES, sob n" 390, de 1990, e 481, de
1991.,_ da~ Comissões
·
- d~ Constituição, Justiça e Cidadania, pela constitucionalidade; e
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional, favoiável.

Aprova o texto do Acordo sobre Transporte
Aéreo Regular, firmado entre o Governo da Repóblica
Federativa do Brasil e o Governo da República Pooular
àe Angora,- em Luanda, a 16 de dezembro de 1983.- ---
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A matéria ficóu Sobre a mesa durante ci11co sessões ordinárias.
Ao projeto não foram apresentadas emeD.cfa.S.
Passa-se à discussão do projeto. em turno úhico-.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra,-encerro a discussão.
Em votação.
Os "Srs.· Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão DiretOra para a redação final.
É o seguinte o Projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 25, DE 1984
.

(N' 70/84, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto da Convenção n"' 133, da
Organização Internacional do Trabalho- OIT, sobre
"alojamento a bordo de navios (disposições complemen~
tares)", adotada em Genebra, a 30 de outubro de 1970,
durante a ss~ Sessão da Conferência Internacional do
Trabalho.

O Congresso Nacional decret~:
Art. 1~ Fica aprovado o texto da Con-vençãO· n 9 133.,
da Organização Internacional do Trabalho- OIT, sobre "alojamento a bordo de navios (disposiçõeS coiriplementares)",
adotada em Genebra, a 30 de outulJro d_e 1970, durante a
55• Sessão da Conferência lriternãcionãl do Trabalho.
Art. zc;o Este decreto legislativo -entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 22:
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N• 16, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art.
358 do. Regimento Interno)
Dá nova redação ao caput do art 64. da Constituição Federal, instituindo a a1ternânCia no início da
tramitação de projetos de origerri externa. (1 '! signatário: Senador Alfredo Campos.)
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Çp_~~~!!~ique Ç~rdoso, que define, nos termos do inciso I
do ·an.-161 da Cofistifuição Federal, o valor adicionado para
fiii_s de cálculo da particip'açãõ -aos-munitlpios na Receita do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prêstação de Serviçcrs de Transportes Jnterestã.dtià.l_e_Jritermunitipal e de Comunicação, tendo
PARECERES favoráveis, sob n' 428, de 1990, e 260,
de 1991, das Comissões
·
- de Assuntos Econômicos; e
- _de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Beiievides) - Esgotada
a m;~téria da OrQem do Dia.
Passã-se à votã.ÇãO do Requerimento no;> 864, de 1991,
lido no Expediente.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência fará cumprir a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, redação final de proposição aprovada na Ordem- do Dia
de hoje que, nos termos do parágrafo único do art. 320 dp
Regimento Interno, se não houver objeção do Plenário, será
lida pelo Sr. 1• Secretário.
É lida a segúinte

PARECER N• 506, DE 1991
·(Da Çomissão Dlrefora)'
Redação fmal do Projeto de Resolução n• 88, de
1991. . .
.
A Comissão Diretora_apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n 9 88, de 1991, que autoriza a Prefeitura Municipal de Xanxerê - SC, a elevar temporariamente os limites
estabelecidos pelo item I do art. 3~, conforme o disposto no
parágrafo 1• do art. 6• da Resolução n• 58, de 1990, do Senado
Federal, no valor de Cr$106.158.340,00, a preços de setembro
de 1991.
Sala de Reuniões da. Comissão, 3 de dezembro de 1991.
- Alexandre Costa, Presidente - Carlos De'C3rli - Beni
V eras, Relator- Meira Filho.

A ComisSão-inCumbida do exame da proposiçãO não emiANEXO AO PARECER N• 506, DE 1991
tiu o seu parecer no prazo regimentai de 30 dias. Assim,
Redação final do Projeto de Resolução n9 88, de
a matéria -foi índõfda em Ordem do Dia para que o Plenário
delibere se a proposta deve ter prosseguimento em sua trami1991.
tação.
Faço saber que o Senado Federal, aprovou, e
Em votação o prosseguimento da tramitação da Proposta _eu,
_
.
, Presidente, nos
de Emenda à Constituição n• 16.
termos dO art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo
Os Srs. Senadores que o aprovam queirain Penriânecer a seguinte
sentados. (Pausa.)
RESOLUÇÃO N•
, DE 1991
Aprovado.
_
__
.
A matéria Será incluída na Ordem do Dia qa próxima
AuÍÕ-Iiza a=Pfefeltõra 1\otõ.oicipal de Xanxerê- SC,
sessão, para o primeiro tUrno- de discussão-.
a elevat: te~porariamente os limites estabelecidos pelo
item I do art. 3 9, conforme o disposto no § 19 do art.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides}cc::: A matéria
6'!'
da Resolução n 9 58, de 1990, do Senado Federal,
constante do item 6 fica retirada da pauta, conforme anunciado
no valor de Cr$106.158.340,00, a preços de setembro
anteriormente.
·-de 1991.
É a seguinte a matéria retirada da pauta:
Art. 1~ É a Prefeitura Mu!J.icipal de Xanxetê em Santa
PROJETO DE LEI DO SENADO
Catarina, nos termos da Resolução n~ 5-8, de 1990, do Senado
N' 171, DE 1989-COMPLEMENTAR
Federal, autorizada i elevar teinpórariamente-os limites esta. Votação, em turno úniCo, dO YrojeTo_ de Lei do Senado - !>_el~cidos pelo item I do art. 39 , conforme o disposto no §
nço 171, de 1989-Complementar, de autoria ~o Sen_ador Fernan- 1 9 do art. 6~ da ~e ferida --ReSolução, no valor de
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Aprovada.
Cr$106.158.340,0Q {cento e seis milhões. Cento e cinqüenta
e oito mil, trezentos e quarenta cruzeiros), a preço de setembro
O proje_t~ vai â promulgação. _
de 1991.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi·
Parágrafo único. A elevação de_ limite a _que se refere dência comunica ao Plenário que uma vez findo o prazo fixado
o caput deste artigo, tem por finalidade a con~rat;tç~o de de acordo com o art. 254 do Regimento Interno, em interporecursos_suplementarcs junto à Caixa Eéonómica Fedàal para sição do recurso previsto, determinou o arquivamento definía execução de obras de pavimentação e drenagem. pluvial tivo do Projeto de Lei da Câmara n"' 76190 que dispõe sobre
em sete ruas muniCipais; con·struçãO de urna escola, dois postos o estabelecimento de limites para comissõ_e_s__ de agentes de
de saúde, uma creche, três praças _e desapropriações.
exportação.
Art. 2~ As condições de realização da operação de cré- __ Será feita a devida comunicação à Câmara dos Depudito são as segUintes:
tados.
a) valor: Cr$106.158.340,00, preços de setembro de
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A Presi·
1991;
dência convoca seSsão extraordinária a· reã.Iizar-se hoje, às
b) prazos:
20 horas e 43 minuto"s, com a seguinte.
I - de desembolso: dez meses;
II - de carência: doze meses;
_
111 - de amortizações: duzentos e dezesseis meses;
ORDEM DO DIA
c) condições financeiras:
I - taxa de juros: 12% a. a.;
II -taxa de risco de crédito: 1% sobre o valor do financiaVotação, em turno único, do Requerimento n-:>858,
de 1991, de iniciativa da COmissão de Assuntos Económento;
micos, que solicita, nos termos do art. 335, item 3,
III - atualização do valor da dívida: variação do índice
do Regimento Interno, o sobrestamento temporário
de atualização das contas do FGTS;
IV- atualização dos valores a serem liberados: variação
de. estudo relativo do Pr_ojeto de Lei do Senado no:do índice de atualização das contas do FGTS;
162; de 199i, de autoria do Senador FranciscCJ R911_emd) garantia: vinculação de cotas do Imposto sobre a Cirw
berg, que cria incentivos à promoção de eventos de
natureza cultural e artística, para que aguarde o recebiculação de Mercadorias e Serviços (ICMS);
mento do Projeto de Lei n~ 1.448191, de iniciativa do
e) autorização legislativa: Lei Municipal HW 1.785, de
Presidente da República, para que, em face de versa21 de agosto de 1991.
.
rem sobre a mesma matéria, possam ser conjuntâlherite
Art. 39 A autorizaçao-concedida através desta resolução deverá se1· exercida no prazo de doze meses a partir da
apreciados.
data de sua· publicação.
._ ·
· DiscuSsão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n' 6, de 1988 (n' 143/86, na Câmara dos
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data _de sua
publicação.
Deputados), que apr~va o texto do Acordo de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e
O SR. l'RESIDENTÉ(Mauro Benevides) .,.-- O parecer
o Governo da República ~opularda Hungria, em Buda- - vai à publicação.
peste, a 20 de junho de 1986, tendo
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mePARECERES, s()b n• 478 e 472;-de1991, das
9
sa, requerimento que será lido pelo _Sr. 1 Secretário.
c

a

c

c

CC

c

COiiliSSões- -- .------,

---É-IfciO e-aproVado o seguinte.
REQUERIMENTO N• 872, DE 1991
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação,
da redação finid do Projeto de Resolução n• 88, de 1991,
que autoriza a Prefeitura MUriicipai de Xanxerê (SC) a elevar
temporariamente os limites estabelecidos pelo Item I do art.
3•, conforme o disposto no parágrafo I•, do art. 6• da Resolu·
ção n"' 58/90, ..do- seDado Federal, no valor de cento e seis
milhões, cento e cinqüenta e oito mil, ··trezentos e· quarenta
cruzeiros, a preços de setembro çle 1991.
Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1991. - Sen. Esperidião Amin.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado
o requerimento, pasSa-s·e· à imediata apreciação da redação
final.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação . .
Os Srs. Senadores que o aprovam qi.teíram permanecer
sentados. (Pausa.)
CC..

o>

L>>

•

O

o

o'ôô

·~

~··-~-~.....-.-·-

••

Õ

- De Co:Dstituição, Justiça e Cidadania; pela constitucionalidade; e
- l)e Relações Exteriores e Defesa N~cional, favorável
PROJETO DE LEI DO SENADO
Ne 21, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 91, §
39 , do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado n~ 21, de 1991, de autoria do Senador Marco
Maciel, que altera o Decreto·Lei n• 2.452, de 29 de julho
de 1988, que dispõe sobre o regim~ tributário, cambial
e administrativo das Zonas de Processamento de Exportações, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n• 344 e 500, de 1991, da Co·
missão
- De Assuntos Económicos, }9 Pronunciamento favorável ao Projeto, com as emendas de n95 1 e 2, que oferece;
29 Pronunciamento: favorável ãs emendas de n.,... 3 e 4,
apresentadas nos termos do art. 235, II, c, do Regimento
Interno.
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PROJETO DE RESOLUÇÁO
N' 87, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art._281
do Regimento Interno)
DiscuSsão, em turno único, do Projeto de Resolução
n~ 87, de 1991, de iniciativa da ComiSsão Diretora, que
retifica a Resolução n"' 33, de 1991, tendo
PARECER, sobn• 503, de 1991, da Comissão
- Diretora, favorável à emenda apresentada nos terw
mos do art. 235, II, f, do Regimento Interno.
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Discussão, em turno único, do Parecer da Comíssão
Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensaw
gem n' 271, de 1991 (n' 567/91, na origem), de 18 de
outubro do corrente ano, pela qual o Senhor PreSiaente
da República submete á deliberação do Senado <1 escolha
do Senhor Carlos Alberto Pessôa Pardellas, Ministro de
Segunda Classe, da Carreir3. cte Diplomata, para e-xercer
a função de Emba~xador dO Brasiljunto à Repúbli~a
Islâmica do Irã.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está encerrada a sessão.__
(Levanta~se a sessão às 20 horas e 40 mitiutos.)

--~--ãeReiaçõe"s

Ata da 218a Sessão, em 3 de dezembro de 1991
18 Sessão Legislativa Ordinária, da 49 8 Legislatura
- (EXTRAORDINÁRIA) Presidência do Sr_ Mauro Benevides
ÀS 20 HORAS E 43 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS- SENADORES:
.

Abdias do Nascimento - Affonso Camargo - Albano
Franco-- Alexandre Costa - Alfredo Campos - Almir Gabriel
--Amazonino Mendes- Amir Lando -Antonio Mariz- Au~
reo Mello - Beni V eras - Carlos De'C'-3rli - Carlos Patrocínio - César Dias - Chagas ll.odrigues - Cid Sabóia de Carvalho - Coutinho Jorge - Dario Pereira - Dirceu carneiro Eduardo Suplicy - Elcio Álvares- F..speridiao Amin - Epitâcio Cafeteira - Fernando Henrique Cardoso - Francisco
Rollemberg - Garibaldi Alves Filho - Guilherme Palmeira
- Henrique Almeida - Hugo Napoleão - Humberto Lucena
- Hydekel Freitas - Iram Saraiva - J cão Calmon - J o!io França- João Rocha- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- José Fogaça- José Paulo Bisai- José Richa- José Samey J utahy Magalhaes - Lavoisier Maia - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha - Lucfdio Portella - Magno Bacelar Mansueto de Lavor -Marco Maciel - Marluce Pinto- Maurício Corrêa - Mauro Benevides - Meira Filho - Moisés
Abrâo - Nabo r Júnior - Nelson Carneiro - Nelson Wedekin
- Ney Maranbao - Odacir Soares - Oziel Carneiro - Pedro
Simon - Rachid Saldanha Derzi - Raimundo Lira - Renaldo Aragão - Ronan Tito - Ruy Bacelar -Telmo Vieira Teotonio Vilela Filho - Valmir Campelo - Wilson Martins_
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides}-.,.- A lista de
presença acusa o comparecimento de 70 Srs~- Senadores. Ha~
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iriiciamos nossos trabalhos. _
Sobre a mesa, projetes que serão lidos pelo Sr. 1"' Secretário.

São lidos os

seguint~s _

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 392, DE 1991
Dispõe sobre a participação dos empregados nos
lucros das empresas locadoras de mão-de-obra.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1"' As empresas locadoras de mão-de-obra ass_egurarão aos seus empregados participação nos lu_cros na forma
desta lei.
Art. 29 Será destinado a rateio entr~ os el:npregados
montante nunca inferior a trinta por cento do lucro líquido
apurado segundo o disposto na legislação referente ao Imposto
sobre a Renda e proventos de qualquer natureza de pessoa
.
_
jurídica.
Art. 3~' O lucro a que se refere o artigo anterior ·será
apurado e distiibuído_ anualmel].te por ocasião da entrega da
declaração de rendimentos.
. _
Parágrafo único. O pagamento-a que se refere o caput
será efetuado até o décimo quinto dia após a entrega da decla~
ração.
Art. 49 Os. empregados participarão no rateio ptópOrcionalmente ao tempo de serviço na empresa, independentemente da natureza da função ou trabalho desenvolvido, do
nível remuneratório ou de qualquer outra circunstância.
Art. 5"' Os sindicatos da categoria profissional poderão
fiscalizar a contabilidade das empresas para os fins desta -lei,
requerendo, quando for o caso, a produção em juízo das
provas necessárias na qualidade de_substituto processual.
Art. 69 ·As entidades integrantes da Administração ~ú
blica, direta e itiâireta, formatão, no prazo de cento e oifenta
· dias, quadros próprios para atender às suas necessidades de
conservação, limpeza e segurança.
Parágrafo úriico. É facultada a celebração de convênio
entre as entidades feferidas no çã.ptit para os fins ali mencionados.
- -
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§ 29 A __co_n~ssão ds::_ benefícios, bem como sua
Art. 7"' Esta lei entra em vigor Da d_ãta çl~ §U.a publirevogação total ou parcial, dependerá da aprovação
cação.
de quatro quintos, pelo menos, dos representantes preArt. 8"' São revogadas as disposições em contrário.
sentes.
Justificação
Art: 2• O § 2' do art. 4; da Lei Complementar n' 24,
Conquanto os teXtos -oorístii~ciQnaü~ vê_m, de longa data,
7 de Janeiro de 1975, passa a vigorar com a seguinte redaprevendo a partiCipação dos emRregados nos lu~ros ou resul- de
ção:
.
tados das empresas ãs quais estão vinculados, até o presente
não foi possível chegar a um critério UniCo-cipaz de abranger
§ 2Q Considerar-se-á rejei~ad9_ o cOnvênio que
todas as categorias e hipóteses.
não for expressa ou tacitamente ratificado pelo Poder
Entendemos que os trabalhadores que prestam serVfçOs
Executivo de, no mfnimo, quatro quintos das Unidades
por intermédio de empresa locadora de mão-de-obra devem
da Federação, o mesmo se aplicando aos casos de revoter este importante direito social imediatamente garantido.
gação a que se refere o § 29 do art. 29 desta lei.
Trata-se de uma categoria que_ sempre vê frustradas as suas
Art. 3 9 Esta lei entra em vigor na data de sua publicalegítimas aspiraçõeS de melhciiia de ganhos, pois os emprega- ção, revogadas as ~sposições em contrário.
dores, apesar de faturarem lucros consideráveis com a Sua
atividade, pagam, invariãVelmeriú:~. remumúãÇãO irrisÓiia.
Justificação
O prOjeto fixa em trinta por cento do lucro líquido, apuraS_e a ninguém_ é_ licito contestar o direito das minoria,
do na conformidade da legislaçã<? do Imposto sobre a Renda
de pessoas físicas, o ItiOiitãhte a ser distribuído anualmente tampouco é recomendável atribuir-lhes direitos que firam bruentre os servidores.
talmente a vontade da maioria. Caso coiiti-ário, ficariam irreA participação dos trabalhadores nos resultados da em- paravelmente prejudicados os princípios democráticos que depresa terá por critério único o terilpo de serviço de cada qual. vem reger as relações sociais.
,
Fixa expressamente vedado adotar-se qualquer outro referenÉ o caso present~ em que, Por força de legislação complecial, notadamente a natureza da função desempenhada ou mentar à Constituição de 1967, possibilitou-se que um único
o nível remuneratório. Pretende-se, desta forma, assegurar Estado da Federação pudesse exercer o poder de veto a uma
eqüidade de tratamento neste campo das relações trabalhistas. decisão tomada em conjunto por todas as demais, caracteJulgamos indispensável assegurar aos -sindicatos a possibi- rizando uma injustificável inversão na qual o interesse da
!idade de fiscalizar a contabilidade das empresas para os fins maiolía fica subordinado aos individuais.
meneio~ actos, ficando eles habilitados a requerer em juízo,
Se dúvidas puderem ser suscitadas em função do possível
na qualidade de substituto processual, as meçlidas que se !ize':' exagero dessas afirmações, basta, para saná-Ias, o conhecirem necessárias.
menta do Ato Declaratório o'? 12/91, publicado no Diário OfiPorderradeiro, preconizamos que a Administfação:Públi- cial da União ele 15 de novembro próximo passado, através
ca forme quadros próprios para o atendimento das suas neces- ,.d_o_ qual o Presidente da Comissão Técnica Permamente do
sidades de conservação, limpeza e segurança. São atividéides ICMS declara rejeitado o Conyênio ICMS 70/91, aprovado
que vem sendo contratadas junto -ao setor privado com enonne pelO COnselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ),
prejuízo para o erário. Com efeito, noticia o jornaJ O Globo concedendo a isenção do ICMS nas saíçlas interest~duais para
na sua edição de 25-8-91:
- vários p-rodutos e insumo:sagrícolas. Razão única para o cance."De acordo com- um levaritamento do Ministério lamento: rejeição_expressamente manifestada pelo Poder Executivo do Estado de Sergipe, em perfeita cOnformidade com
d a E conomia, o preçO m-édiO por _empregado contratado indiretamen_t~_ era de Ct$ 79.DOO,OO, em maio, o disposto na lei ora objeto de proposta de alteração. Vale
.
dizer, o interesse social da redução_ dos custos dos alimentos,
quan do o saláno mínimo pago pelas empresas ao rnes- _
mo empregado era de Cr$17.000JOO~ :,tcrescido do abode fundamental importância para a população brasileira de
no de Cr$3.000,00. Ou seja, 0 Ministério pagou q·uatro
baixa renda, sendo sobrepujado, legalmente, pelos interesses
econômicos de um só Estado.
vezes mais à empresa do que esta paga ao empregado
que aluga para 0 Governo."
Só esse exemplo basta para que não se prolongue desneA proposição em epígrafe, airlda que ~C~oriaimente, visa CêSsarhimente--seu arrazoado justificativo para faZê-lo.ffierecea introduzir justiça social num campo trabalhista onde a expio- dor. salvo melhor juízo,_daaprovação dos meus ilustres pares.
Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1991. - Senador
ração da mão-de-obra alheia alcança proporções absurdas. _ ---Moisés Abrão.
Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1991. - Senador
LEGISLAÇÃO CITADA
Pedro Simon.
LEI
COMPLEMENTAR
N' 24, DE 7 DE JANEIRO DE
(À Comissão de Assuntos Sociais- decisão termi1975
nativa.)
Dispõe sobre os convênios- para a concessão -de
PROJETO DE LEI DÓ SENADO
isenções do Imposto sobre operações relativas à CircuN• 393, DE 1991-COMPLEMENTAR
lação de Mercadorias e dá outras providências.
Altera a redação do § 2• do ar!. 2• e do § 2• do
* • • • •• ~O
H~••
.·~
~
~~
~~~
art. 4~ da Lei Complementar n~ 24, de 7 de janeiro
--Art. 2"' Qª;~!lJ·_;~_!IJ9s ~ Cn.ú~_alude o art. 19 , serão celede 1975.
brados em reUniões parã as quais tenham sido convocados
O Congresso Nacionáfdecreta:
_
_ -~
representantes de todos os Estados e do Distrito-'Federal,
Art. 1' O § 2• do art. 2•da LeiComplementar n' 24,
sob a presidência de represeniariieS do Governo Federª-!.
·.de 7 de janeiro de 1975, passa a vigorar cdiila Segutnte rçdação:
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§ 29 A concessão de benefícios dependerá sempre de
decisão unânime dos Estados representados; a sua revogação
total ou parcial dependerá -de aprovação de quatro quintos,
pelo menos, dos representantes presentes.

Art. 49 Dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados
da publicação dos convênios no Diário Oficial da União, e
independentemente de qualquer outra comunicação, o Poder
Executivo -de cada Unidade da Federação publicará decreto
ratificando ou não os convênios celebrados, considerando-se
ratificação- tácita dos convênios ·a falta de manifestação no
prazo assinalado neste artigo:
§ 2<? Considerar-se-á rejeitado o convênio que não for
expressa ou tacitamente ratifiCadO pelo ·poder Executivo de
todas as Unidades da Federação ou, nos casos de revogação
a que se refere o art. 29 , §""29 ·, desta lei, pelo Poder Executivo
de, no mínimo, quatro quintos das-Unidades da Federação.
......... ....... ''"''' .................... .,. .••• . .,._ •..,._._ .....
.. .
··~

~-.-,.·~-··:-=···

(A Comissão de Assuntos Ec_onômic_(js.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 394, DE 1991
Considera crimes hediondos, nos termos do art.
5•, XLIII da Constituição Federal.

O CórigressO" Nacional decreta:
Art. V São _considerados crimes hediondos, além de
outros assim capitulados em lei, os criines de envenenamento
de água potável ou de substância alimentícia OU- medicinal?
mesmo não qualificado pela morte (art. 270), a corrupção
ou poluição de água potável (art. 271), a corrupção, adulteração ou falsificação de substância alimentícia ou m_edicinal
(art. 272), todos do ~Código Penal (Decreto-Lei n• 2.848, de
~ ~· ~
~· _
·~ ~ ~
7 de dezembro de 1940).
Art. 2• Acrescente-se ao art. 158 do Código Penal o
seguinte parágrafo:
"§ 3 9 Se a grave ameaça consistir e·m e ri Venenar,
corromper ou poluir água potável, envenenar, corromper, adulterar ou falsificar substância alimentícia ou
medicinal destinada a consumo, o crime será c6nsiderado hediondo. n

Art. 39 Revogairi-se as disposiÇões em contrário.
Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
J nstificação
Entre as mais típícas caiaderfStiCã.S-da economia industrial contemporânea está a produção em massa.- Esta, na verdade, é que multiplica os bens postos à disposição do povo,
ao mesmo tempo em que os faz acessíveis a todas as bolsas.
Tal produção redunda, não raro,- em imensas séries de
bens embalados do mesmo modo, elaborados sem destinação
prefixada, distribuídos o mais das vezes aleatoriamente por
todo o território nacioilãl.
É o caso, por exemplo, de alimentos e substâncias medicinais de largo consumo por todas as classes_ sociais, eni todo
o País, especialmente produtos para a alimentação de recémnascidos e crianças pequenas, bem como remédios para toda
a populaç[o.
c
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Ora, a crirriirialidade contemporânea tem sabido aproveitar-se dos desenvolvimentos da economia. E ultimamente vem
buscando aproveitar-se da vulnerabilidade desses produtos
de massa para os seus desígnios.
Como é-- Sã.bido, no Brasil e fora do Brasil, criminosos
vêm promovendo vultosas extorsões, com a grave ameaça
de envenenar, corromper, adulterar, falsificar substâncias- ãlimentícias ou medicinais. E, em mais de um caso, já chegaram
a fazê-lo, concretizando assim a ameaça.
Essa conduta traz ·gravíssimo risco para a comunidade,
cuja saúde é assim ameaçada. Com_deito, o enve-nenamento,
a corrupção, a adulteração, a falsificação de substâiiéiaS alí-· mentícias ou medicinais, produzidas em massa, embaladas
igualmente, criam perigo para a saúde de todo o povo. E
visam indiscriminadamente crianças, gestantes, velhos, pobres
e ricos, sem exceção.
Ademais, coino é difiCílimo e demorado retirar de circ~
Iação todos os produtos contaminados, ou ameaçados de contaminação, quase certo é que a população sofrerá na sua saúde
ãs conseqUênciaS desses atas crimfuosos:
Além disso,_ gera ~s~e tipo de criminalidade pâniCO ou
outras conseqüências psicossóciais indesejáveis que podem
persistir por -muito tempo na memória coletiva.
Por outro lado, essa criminalidade abala profundamente
o setor produtivo que for vítima dessa extorsão, ou da efetivação do envenenamento, corrupção, adulteração ou falsificação. Realmente, primeiro, terá ele de retirar de circulação
todos os produtos suspeitos, segundo, terá de rever e cuidadosamente verificar _toda a linha de produção, terceiro, terá
fortes dispêndios para advertir a população de risco·, quarto,
terá grandes gastos de publicidade para tentar recuperar sua
posição no mercado, quinto, forçosamente verá seu fatoramenta reduzido, sext_o, arcará ·certamente com despesas judiciais e honorári6s de advogados nas questões que isso even~
tualmente suscitar. Tudo isto significa fatalmente prejuízos
e, quiçá, a quebra.
- É, portanto, extremãm.-enú~ peTOiciosa essa delinqüência.
Ela, inclusive, demonstra um grau elevado de periculosidade
do age-nte, que não hesita em POr em perígo, e mesmo emcausar danos, inclusive a morte, a uril grupo numeroso e indiscriminado de pessoas para alcançar o seu objetivo delituoso.
Por tudo isso, os delitos de envenenamento de água potável ou de substâncias alimentícia ou medicinal, mesmo não
qualificada pela morte (art. 270) (pena: reclusão, de cinco
a quinze anos), a cOrrupção ou poluição de água potável (art.
271) (pena: reclusão, de dois a cinco anOs), a corrupção, adulteração ou falsificação de substância alimentícia ou medicinal
(art. 272) (pena: reclusão, de dois a seis anos, e multa de
dez mil cruzeiros_; a trinta mil cruzeiros). desde que dolosos,
todos do Código Penal (Decreto-Lei n' 2.848, de 7 de dezembro de 1940), devem ser enquadrados entre os crimes hediondos.
Igualmente, o crime de extorsão, ainda quando não qualificado pela morte (art. 158) (pena: reclusão, de quatro a dez
anos, e multa, de seis mil cruzeiros a trinta mil cruzeiros),
mas com a ameaça de envenenamento, corrupção ou poluição
de água potável ou de envenenamento, corrupção, adulte-ração Ou falsificaÇão de substância alimentícia óu medicirial,
também deve ser inscrito entre os crimes hediondos.
Na verdade, o crime de envenenamento de água potável
ou de substância alimentícia ou ·medicinal, quando qualificado
pela morte (art. 270 do Código Penal combinado com o art.
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Se o cr:hne é culposo:
Pena: - detenção, de seis meses a dois anos.
Art. 271. Corrompder ou poluir água potável, de uso

285 desse mesmo Código) e o de extorsão, se qualificado

pela morte (art. 159 e parágrafos) já o são.
Entretanto, pelas razões expostas, mesmo quan~do não
ocorre morte, são de natureza gravíssim~ (hedionda) esses
crimes, como os outros acima ieferidos. E como tal devem
ser tratados, para aprimoramento da repressão à criminalidade
no País, atendendo-se assim ao clamor popular.
Por estas razões, solicito ~os senhores_ senadores apoio
ao presente projeto.
____ _ __
Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1991. - Senador
Fernando Henrique Cardoso.
LEGISLAÇÃO CITADA
,
CONSTJTUIÇÁO DA
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
"· · · ~ ------ .. ·-- · ·'"'·~c. -~:yf~Õi.o7f=co·.~-------· ·•A-'·-- ·

Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO!
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 59 Todos são iguais perarite- a lei, ~em disti~ÇãO
de qualquer natureza, garantindo~se aos brasileiros e aos es~
trangeiros residentes no País a inviola~ilidade_ çjo direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e _à propriedade,
nos termos seguintes:
XLIII- a lei considerará crimes inafiançáveis e insusce~
tíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito
de entorpecentes e drogas afins, o teriTnismõ -e ·os-df:.finidos
como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes,
os executores e os que, podendo evitá~ los, se omitirem;
•••••••~••••••••••-n--'-"õ~------.-..•-••••••••••.!•-•:o' •..• ;,;.:,.-•• -••••••-'~•-••••••

CÓDIGO PENAL
DECRETO-LEI N• 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
PARTE GERAL
TÍTULO I
Da Aplicação da Lei Penal
Art. 158: Collstran-gef alguem, mediante violência ou
grave ameaça, e com o intUito de obter para si ou para ·outrem
indevida vantagem económica, a fazer, tOlerar que se faça
ou deixar de fazer alguma coisa;
·
Pena~ reclusão, de quatro a dez. anos, e mult~, de
Cr$3.000,00 (três mil cruzeiros) a Cr$15.000,00 (quinze mil
---~ _:.
_ _
-cruzeiros).
§ lo;- Se o- crinie é cometido por duas ou mais pessoas,
ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço
até metade.
§ 2~ ApliCa-se à extorsão praticada mediante \o'iolência
o disposto no§ 39 do artigo anterior.
Art. 270. Envenenar ágUa potáVt!Ç a-e Uso comum ou
particular, ou substância alimentícia ou riledicíiiai, destinada
aconsumo:
- -Pena:- reclusão, de cinco a quif!Ze ~_nos.
§ 1~ Está sujeito ã mesma pena quem entrega a consumo ou tem em depósito, para o fim_ de -ser distribuída, a
água ou a substância envenenada.
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comum ou particular, tornando-a imprópria para consumo
ou nociva à saúde:
Pena:- reclusão, de dois a cincO anos.
Parágrafo único. Se o crime é culposo:
Pena: -detenção de dois meses a um ano._
Art. 272. Corrompe!, adulterar ou falsificar s_ubstância
ai!menHcia ou medicinar destiriada a consumo, tornando-a
nociva à saúde:
Pena: -r.eclusão, de dois a seis anos, e mUita, de
Cr$5.000,00 (cinco mil cruzeiros) a Cr$15.000,00 (quinze mil
cruzeiros).
§ 1~ Está _sujeito â m~Srp.a pena quem vende, expõe
à veilda, tem em depósito para ~ender Ou,-de qualquer forma,
entrega a consumO a Sl,lbstânci3- corrompida, adulterada ou
falsificada.
§ 2• Se o crime é. culposo:
Pena:- detenção, de sei_s meses a um ano. e multa, de
Cr$500,00 (quinhentos cruzeiros) a Cr$2.000,00 (dois mil cruzeiros).
"

• • • • • •• •

·~u •• ;

• • • • . . . •• • • • • .,-, . . • • • • " • , . ••• • ; " .·; ••• . \ • . . ._ ••• ~_; • ·. . -. ••; ••-,: •

(~_Comissão de ConstitúiÇáo, "Justiça--e Cidadania

-'-

decisã~ t~rminati~a.)

J'ROJETO DE LEI DO SENADO N• 395, DE 1991
Proíbe a outorga de mandato para os fins que menciona.
-o- CongresSo Nacional decreta: ·
:: Art. 19 _É vedada a outroga de mandato com· poderes
para receber e dar quitação nas seguintes hipóteses:
r - indenização paga por empresa seguradora para "quitar
os danos cobertos por apólice de seguro obrigatório de responsabilidade civil dos proprietários de veículos automotores;
I I - verba decorrente de vínculo empregatfcio, inclusive
quanto a reclamação judicial; e
III- benefício pago pela previdência social: inclusive a
indenização por acidente de trabalho.
'"-'À.rt. 29 Quando o titUlar do crédito estiver impossibilitado de assina_r, por qualquer motivo, a importância será
creditada em conta-corrente bancária aberta em seu nome
e do cônjuge, comparihe"iro, ascendente, descendente ou cola·
teral até terceiro grau.
Parágrafo único. lnexistindo as pessoas a que se refere
ocaput, será a importância depositada em conta judicial que
só poderá ser movimentada por curador nomeado pela autori~
dãde competente.
Art. 39 É nulo 9 recibo passado com ínfringi8ncía do
disposto nesta lei.
Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. s~ São revogadas as disposições em contrário.
Justificação
ó nõtlCiáriõ ·rece~te r~veiã íDd~erós ca~os de procuradores inesc~upulQSOs que, valendo-se da ignorância ou boa-fé
alheias, recebem vultosas importâncias. devidas a título indenizatório, e não repassam as verbas aos seus legítimo~ proprietários.
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Na maioria das vezes. isto ocorre com as quantias pagas
pelas seguradoras para cobrir os danos decorrentes de acidente
e veículo coberto por apólice de seguro obrigatóriO; p-ela previdência social, inclusive nos casos de aCidente çle _trabalho,
e nas hipóteses de créditos oriundos de vínculo laboral.
Desnecessário enfatizar que aS vítimas de tais condutas
são, invariaVelmente, pessoas de parcos- conhecimentos e escassos recursos econômicos, ficando, pois, ã mercê das manobras ardilosas engendradas por aqueles que se valem da inferioridade alheia.
A única forma eficaz d~ pór um termo fin_a,l a este tipo
de exploração é- vedar a outorga de procuração para os fins
mencionados. É precisamente isto que prõpõe a· iniCiativa·
ora- apresentada_à apreciação dos ilustres pares.
Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1991.- Pedro Simon.
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadçmia
decisão teim-inativa.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes)- Os projetos
lidos serão publicados e remetidos às c;omissões CO'Illpetentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~
Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO l'i• 873, DE 1991
Nos termos _do art, 255, inciso I, alfnea c, do Regimento
Interno, requeiro que. sobre o Projeto de Decreto Legislativo
n~ 103, de 1991, seja ouvida, a Comissão de Infra-Estrutura.
Sala das Sessões, 3 de dezembro de .1991. ~ Henrique
Alnleid'a.
·
-- ' ,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevjdes) ,-~P• acordo
com o art. 255, I, alínea c, do Regimen_to In_t~rno, esse requerimento será objeto de deliberação após a Otdem do Dia. (Pau~-)

~~

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 873-A, DE 1991
Requeremos urgência, nos termos_ do art. 336; alínea c,
do Regimento -rntemo, para o ProjetO de Lei da Câmara
n~ 110, de 1991, que dispõe sobre gi"atifiêãÇõeS e- representações na Justiça Eleitoral.
_
_ _.
Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1991. ---:-Marco ,MaCi~l
- Humberto Lucena - Afonso Camargo - Chagas Rodri·
gues.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- De acordo
com o art. 255, I, alínea a, do Regimento Intefho, esse reque-rimento será objeto de deliberação- após a Ordem_ do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) o tempo destinado ao Expediente.
Presentes na Casa 70 Srs. Senadores._
Pass~·se à

Esgotado

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Requei"'imento n~ 858,
de 1991, de iniciatiVa da-COmissâo de Assuntos Econó-
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tilic_os, que Solicita, ·nos termos do art. 335, item 3,
do Regimento Interno; ·o- Sobrestamento temporário
do estudo relativo do Projeto de_ Lei do Senado n~ _
162, de 1991, de autoria do Senador Francisco Rollem. berg, que cria incentivos ã promoção de eventos de
natureza cultural e artística, para que aguarde o recebimento do Projeto de Lei n~ 1.448/91, de iniciativa do
Presidente da República, para que, em face de versarem sobre a mesma rna_téria, possam ser conjuntamente
apreciados.
A Presidência esclarece ao Plená_rio que o soJJreSt_?mento
-do estudo relativo ao Projeto_ de Lei n~ 162, de 1991, de
autoria do Senador Francisco Rollemberg, fica prejudicado
em virtude de haver chegado a esta Casa o Projeto de Lei
da Câmara dos Deputados n' 109, de 1991.
Passa-se, portanto, ã votação do requerimento quanto
à tramitação conjunta das referidas nlaterias. ·
Em votação._ _
_
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passam a tramitar, conjuntamente, o Projeto de Lei do Senado Federal n' 162, de 1991,
e o Projeto de Lei da Câmara n• 109, de 1991.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -,Item~2:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 6, de !988 (n' 143/86, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Acordo de Cooperação Cieritífica_, TéCnica e Tec:no16gica, celebrado entre o Governo da República Federativa _do Brasil e
o Governo da Repúblic3 Popular da Hungria, em Budapeste, a 20 de junho de 1986, tendo
·
-~
PARECERES, sob n'' 478 e 479, de 1991, das
Comissões. .
..
_
__
-de Constituição, Justiça e Cidadania; pela constitucionalidade; e
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional, favoravel
- Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Votação do projeto em turno único.·
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa,)_ .
~~
Aprovado.
A matéria vai à ComiSsãO Diret.o_ra para a redação final.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N'6, DE 1988
(N• 143/86, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da Repú_blica Popular da Hungria, em Budapeste, a 20 de junho
de 1986.
O Congresso Nacion_al decreta:
~
Art. 19 Fiêd 'aprovado o texto dO Acordo de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Popular da Hungria~ eirt Budapeste, a 20" de junho
de 1986.
·
~

~ ~

--~

~
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Art. 2~ Este decreto legislativo entra ém v_igo_r na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Item 3:
PROJETO DE LEI DO SENADO
No 21, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos tennos do
art. 91, § 3~, do Regimento Interno)
Discussão, em turno ú-nico, dÕ -Projeto de Lei do
Senado n 9 21, de 1991, de autoria do Senador Marco
Maciel, que altera o Decreto~Iei no 2.452, de 29 de
julho de 1988, que dispõe sobre o regime tributário,
cambial e administrativo das Zonas de Processamento
de Exportações, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n'' 344 e 500, de 1991, da Comissão
~- - -de Assuntos Econômicos, 19 pronunciamento favorável ao Projeto, com as· Emendas de n95 1 e 2, que
oferece; 2~> pronunciamento: favorável às- Emendas de
n(IS 3 e 4, apresentadas nos termos do art. 235, II, "c",
do Regimento Interno.
A Presidência esclarece ao Plenário que a riÍatéria· foi
incluída na Ordem do Dia, nos termos do art. 281 do Regi-
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -

A Presi_retir( de plano da apreciação n~sta sessão a matéria
constante do item 5-da p-~mta,já que se relaciona com a escolha
do Sr. Carlos Alberto Pessôa Pardellas, Ministro de Segunda
Classe_, para Embaixador do Brasil no Irã. Outrossim, espera
fazer a apreciação desta matéria em sessão a ser convocada
para amanhã.
É a seguinte a matéria -~om apreciação adiada:
dên~i_'!'-

Item 5:
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e. Defesa Nacional sobre
a Mensagem n' 271, de 1991 (n' i67/91, na origem),
de 18 de outubro do corrente ano, pela qual o Senhor
Presidente da República submete â deliberação do Senado a escolha do Senhor Carlos Alberto Pessóa Fardelias, Ministro de Segunda Classe; da Carreira de Dipiomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil
junto â República Islâmica do Irã.
.. O SR. PRESIDENTE (Mau~o Benevid~s)_ = Esgotada
a Ordem do Dia.
Sobre a mesa, redações finais qué serão lidaS pelo Sr.
1"' Secretário~
'

_ São .lidas as seguint.~s:
Discussão do projeto e das_emendas em turno único.
(Pausa.)
PARECER N• 507, DE 1991
Não havendo quem queira fazer_ uso da palavra, encerro
(Da Comissão Diretora)
a discussão.
Em votação proJ'eto em turno úniCo.
Redação final do Projeto de Lei do Senado n' 21,
0
de 1991.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
A Comissão Diretora apresenta a redaçãofinai do-Projeto
Aprovado.
de Lei do Senado n~ 21, de 1991, que altera o Decreto-Lei
n~ 2.452, de 29 de julho de 1988, que dispõe sobre o regime
Votação em globo das emendas de parecer favorável.
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram pe"rmanecer "ltibutário, cambial e administrativO das Zonas de Processasentados. (Pausa.)
mento de Exportações, e dá outras providências.
Aprovadas.
~ . _.
---_
-Sala de Reuniões da Comissão, 3 de dezembro de 1991.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final. - Carlos De'Carli, Presidente - Iram Saraiva, Relator Meira Filho:--:--: -~ªyy_~i-~r_M_~ja_. ___ _
Q SR~_PRESIOENTE--(Mauro Benevides) ~ Ite.aü 4:
ANEXO AO PARECER N• 507; DÉ 199!
4
PROJETO DE RESOLUÇÃO'N'~"Ii7 , DE ! 9
de ;~~~ação final do Projeto de Lei do Senado n• 21,
Altera 0 Decreto-Lei n• 2.452, de 29 de julho de
(Incluído em Ordem do Dianos terinos do
art. 281 do RegimentO Interno)
1988, que dispõe sobre o regime tributário, cambial
Discussão; erit turno único, d.o Projeto de Resolue administrativo das Zonas de Processamento de Ex portações, e dá outras providências.
ção n~ 87, de 1991, de iniciativa da Comissão Diretora,
o c on~resso Nac10na
·
1 d e_cre.ta:
que retifica a Resolução n' 33, de 1991, tendo
.
.
Parecer, so b 0 "' 503 ' d e 1991 • d 3 Comissão
Art. lÇPs arts. 1~, 21', s~, 7", 11 e 12 do Decreto--Lei n"'
-Diretora, favorável à emenda apresentada nos 2.452, â.e 29âejulho de 1988, passam a vigorar com a segtiirite
termos do. art. 235, II, f, do RegimentO Interno.
···
__ red ação:
Discussão do projeto e da emenda substitutiva, em turno
"Art. 1~ É o Poder Executivo autorizado a criar, nas
único. (Pausa.)
regiões menos desenvolvidas, Zonas de ProcessamentO de ExNão havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro portações - ZPE, sujeitas ao_ regime jurídico inStituído. por
a discussão.
esta Lei, com a finalidade de reduzir desequilíbrios regiqnais,
Passa~se à votação do substitutivo, que iem p~referência
bem como fortalecer o balanço de pagamentos e promover
regimental.
.
- ·--.
a difusão tecnológica e o desenvolvimento económico e social
Os Srs. Senadores que o aprovam _queiram permanecer do País.
sentados. (Pausa.)
Parágrafo único. As ZPE caracterizam-se como áreas
Aprovado.
de livre comércio com o eXterior, destinadas à instalação de
~-e.mpresas vqltadas para a produção de bens a serem cõmetciaAprovado o substitutivo, fica prejudicado o prõjeto~
A matéria vàí â COmíssáo Õiretora ·a· fim de ser redigido lizados exclusivamente no exterior, sendo consideradas zonas
o vencido para o turno suplementar.
ptfin:âtiãs para efeito de coiitrole aduaneiro.:·
-

mento Interno.

9I
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"Art. 2~__ A criação de ZPE far-se-á por decreto, que
delimitará sua area, à vista de proposta dos Estados ou Municípios, em conjunto ou isoladamente.
•••••• ,__, .....
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PARECER N• 508, DE 1991
(Da Comissão :OiretorarRedação do vencido para o turno suplementar do
.-·si.ibslitutivo ao Projeto de Resolução n9 87, de 1991.

A concessão de ZPE caducará se no Prazo de- dÔze
A Comissão Diretora api-esenta a redação do vencido
meses, contado da autorização, a administradora da ZPE não
tiver inici3.do, efetivamente, as obras de- infra-estrutura· de para o turno suplementar da Substitutivo ao Projeto d_e Resoacordo c?m o _cronograma previsto no projeto -de instalação. . lução n' 87, de 1991, que retifica a Resolução n' 33, de 1991.
Sala de Reuniões da Comissão, 3 de dezembro de 1991.
§ 6' Em se tratando de ZPE já aprovadas, o prazo de
que trata o parágrafo anterior será de vinte e quatfó meses, - Mauro Benevides, Presidente - Dirceu Carneiro, Relator
,- Rachid Saldanha Derzi - Beni V eras.
a partir da data de publicação desta Lei."
"Art. 5"' É vedada a instalação em ZPE de empresas
ANEXO AO PARECER l",i'508, DE 1991
cujos projetas evidenciem a simples transferência de- plati.fas
Redação do vencido para o turno suplementar do
industriais já ·instaladas no Pa:íS."
Substitutivo ao Projeto de Resolução no;> 87, de 1991.
"Art. 7" O ato que autorizar a inStafãção ·de einpresas
em ZPE assegurará o tratamento institUído pOr esta "Lei pelo
Faço saber. que o Senado Federal, aprovou, e- eu, ...P.tesi.
prazo de até vinte anos.
dente, nos termos do art. 4_8, iteni 28,' do Regir •ento Interno,
Parãgrafo único. O tratamento asseguradO poderá ser promulgo a seguinte
estendido, sucessivamente, por períodos iguais ao originalmente concedido, nos casos em que a empresa tenha atingido
RESOLUÇÁO N'- . , DE 1991
os objetivos, respeitados os requisitos e coridições estabeleRetifica Resolução n' 33, de 1991.
cidas na autorização, e a continuação do_ empreendimento
Art. 1~ As áreas de especialização'de Eletrônica e de
garanta a manutenção de benefícios iguais óu superiores para
_ Telecomunicação da denominação de Técnico Legislativo
a economia do_ Pa_ís.·· _
"Art. 11. A empresa instalada em ZPE terá o seguinte constantes do Anexo II da Resolução n' 87, de 1989, passam
a denominar-se área de Eletrónica e Telocomu-ni~_ções.
tratamento tributário em relação ao Imposto _sobre a Renda:
Art. 2• O art. 2>, letra j, da Resplução n' _3~, de 1991,
I - com relação aos lucros_auferidos, observar-se-á o dispassa
a vigorar com a seguinte tedação:
posto na legislação aplicável âs demais pessoas jurídicas domi"Art. 2 9 ........... ~····-···:•••••••••••••• : ••••••••••••••••
ciliadas no País, vigente na data em que for firmado o compromisso de que trata o§ 29 do art. 69 deste decreto-lei, ressalvado
j) oito para inclusão na Classe iniciai-da categoria
tratamento legal mais favorável instituído posteriormente;
funcional de Técnitó LegiSlatiVO ~"área de El'etrónica
- · · --- -e Teleco':_lunicaçõ_es."
II -isenção do imposto· incidente sobre as remessas e
os pagamentos realizados, a qualquer título, a residentes e
Art. 3" São transformados em cargos da categoria fundomiciliados no exterior.
cional de Técnico Legislativo, área de especialização de Auxi§ 19 Para fins de apuração do IuCrO:tribÚtá~el, a'empresa não poderá computar, como custo ou encargo, a depre- liar de Enfermagem dez cargos efetivos vagos da categoria
funcional de Auxiliar Legislativo, área de Portaria, para preenciação de bens adquiridos .no mercado externo.
chimento por concurso público.
§ 29 O tratamento tributário previsto neste artigo podeArt. 49 Esta Resolução entra em vigor na data de sua
rá ser garantido, no caso de prorrogação do prazo de autoripublicação.
zação de _funciona,m~nt9, desde que a empresa se c-omj:m)ritetaArt. 59 Revogam-se as disposiçÕeS em contráriO.
a elevar os gastos míriimos rio País (alínea c do § 29 do art.
69 , conforme .àispuset o regulamento)."
"Art. 12. - As importações e exportações de empresa
O SR, PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os pareceres
autorizada a operar em ZPE estarão sujeitaS ao seguinte trata- vão à publicação-.
-· .
·
mento administrativo:
Sobre a mesa, reqUerimento que será lido pelo Sr. 19
I - será dispensada a obtenção de Ucença Ql,l_autorização Secretário.
de órgãos federais, com exceção dos controles de ordem saniÉ líd<? ~aprovado o seg~Ínt_e: ,
tária, de interesse da segurança nacional e de proteção do
meio ambiente, vedada quaisqmir" otitras reslriÇões· à produ~
çã9, c;>peração, comercialização e importação de bens e servi~
REQUERIMENTO N> 874, DE 1991
ços que não as impostas por esta Lei;
Nos_ termQs dO art._ 321 do Regimento Interno, requeiro
.-··"<0§1; =:-~..-.~~--~ ----""'~--~.---··-.··~"""'-'·~.,.._.'
dispensa de publicaçãO, para imediata discussão e votação,
.da reda,ção final do Proj_eto de Lei do Senado n9 21, de
·····-···········~··············--···· .......................... ......... .
. . ~) sujeitos a regime de cotas aplicáveis às exporfaçOes 1991, que dispõe Sobi-e o regime tributário cambial e adminisdo País, vigentes na ~ata de aprovação do projeto, ou que trativo das ZPESala das Sessões, 3 de dezembro de 1991. -Senador
venha a ser instituído posteriof'ineilfe:••
Art. 29 Esta Lei entra em vigor- na data de su:3. publi- Carlos Patrocínio.
cação._
. _
..
O S~- PRE$1DENTE (Mauro Benevides) - Aprovado
Art. 39 Revogam:-se as disposições ém CC:)n'trário~'espe· o requerimento, passa-se â imediata ·apreciação da redação
cialmente a alínea d do § 29 do art: 6~, o art. 19, caput e final.
§§ I' e 2• e o art. 20 do Decreto-Lei n' 2.452, de 29 de julho
Em discussão'a redação finaL (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, eiicerro a -discussão.
de 1988.

..

. . . . . . .,.

_

.......... .
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Em votaçãõ-.-

-~stamos, no País, carecendo de outros empre_endimentos
Os Srs. _Senadores que a aprovam, queiram permanecer da importância e da projeção de uma_ Copa do Mundo. E
sentados. (Pausa.)
me parece, Senhor Presidente, que algo neste sentido pode
Aprovada a redação final, o projeto vai à Câmara dos vir acontecer, se forem bem-sucedidos os entendimentos, já
em andamento, para que BrasHia abrigue a Olinlpfada do
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Be.;evides)- Sobre a me- ano 2000.
A candidatura de Brasflia para sede_ daquele_ importante
sa, requerimento ·que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
evento está sendo posta perante o Comitê OlímPiCO InternaÉ lido e aprovado o seguinte:
-cional, que em setembro de 199_? d~cidirá o assunto.
Alguns afirrllam que BrãS-ília, no momento, não reúne
condições para hospidar tão grande acontecimento. Todavia,
REQUERIMENTO N• 875, DE 1991
se esforços forem feitos, reunindo a sociedade civil e o GoverNos termos do art. 321 do Regime-nto fitterno, requeii"o nO, tudo se. tornará possível, com resultados expressivos em
dispensa de publicação, para imediata discussão e votãção, favor da Capital da República. E novos estádios serão erguida redação final do Projeto de Resolução n• 87, de 1991, dos, uma verdadeira Vila Olímpica será cx;>nstruída o que proque retifica a Resolução n• 33, de 1991.
- jetará Brasilia de forma definitiva como importante pólO esSala das Sess6es, 3 de dezembro de 1991. - Senador portivo, social, político, económico e turfstico, aliás dentro
Valmir Campelo.
da vocação natural da cidade.
Estou solidário, e quere. manifestar isto de público, com
O SR. PRESIDÉNTE (Mauro Benevides) - Aprovado
os que lutam por fazer de Brasflia a sede da Olímpiada da
o requerimento, passa-se à imediata apreciaÇão da matéria.
· virada do século.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Há segmentos orga~i~ados tJ~tançlp _do assunto a nível
Em votação.
nacional-e internacionaL O, Goyerno vem attJan.do Qe. forma
Os Srs. Senadores que a aprovam qUefram pemianecer a favorecer os entendimentos. E a iniciativa Privada teiD sabi. do corresponder à expectativa dos que lançaram a candidatura
sentados. (Pausa.)
desta cidade para sediar aquele evento de grande magnitude,
Aprovada.
.
permitindo que a vontade política ajude no processo já instao projeto vai à promulgação.
- O SR. PRESIDENTE (Mauro Beneviâes) -Em votação lado e que no ano 2000 tenhamos em Brasília a 27• Olimpíada
o Requerimento n" 873-A/91, de urgê11cia para o Projeto de da era moderna.
A~ima-me sab~r que airi_c!a exiSteii(pessoás- qué ctêem
Lei da Câmara n" 110; de 1991.
. ~m- ~·qssa potencialid~cte esportiYa 'actministrati~4;_ poiS, em
Em votação b r~querimentO":
______ _
.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer tempo de crise, de pessimismo e çle descr~n_1ç3;, os qU;e·J_!lt~m
por grandes .e.ventos m~~ecem .apoio, re,speito e comp,ánheisentados. (Pausa.)
rismo.
_
.
.
Aprovado.
É o que ofereço, Senhor Presidente·, de m·inha Patte,
Aprovado o requerimento, a mátéri~:a que se -refere figurará na Ordem do Dia da segunda sessão ordináría subse- aos que acreditam ser pOssível uma OlimPíada em Brasília.·Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senaqüente.
dore,s.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Passa-se â
o SR. PRESIDÉNTE (Mauro Benevídes} - Concedo
apreciação do Requerimento n~ 873, de 1991, lido no Expe-~a pãlavra ao nobre Senador AJbano Franco:
diente.
Em votação o requerimento. . ___ ...
o SR. ALBANO FRANéo (PRN. __:_ si{ Pro~uncia 'o
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permariecer _seguinte discurso.) ~ St. PreSidente, Sr•s e Sts. Sen.âdores,
sentados. (Pausa.)
sob a Presidêllcia· do Presidente Fernando Colloi", e tom' as
Aprovado.
presenças dos Ministros João S<:tntana e Ma:rci1io Marques
Aprovado o_ requerimento, o Projêtó de Decreto Legis- Moreira, dos Secretários Pedro _Paulo de Le_one Ramos e Carlativo n• 103, de 1991;será despachado â Comissão de Serviços los Garcia, dos Presidentes da Petrobrás e da Companhia
de Infra-Estrutura.
Vale do Rio Doce, respectivamente ErneSto Weber e Wilson
·· 'Bniiifr dO Gov.ernador João Al_ve~ Filho e de toda a represenO SR. PRESIDENTE (Mauro Benev(des) :-Há oradores
tação sergipãiia ·no--Congress9 NaciOrial, foi realizada nO" ~ia
inscritos.
_
__
28 de outubro passado, no Palácio do Planaldo solenidade
,Concedo a palavra ao nObre Senado! HydekeJ Freitas.
de celebração ào contrato de ar~nd.amento entre a_Pe.trobrás
O SR. HYDEKEL FREITAS (PFL- RJ. Pronuncia o , e a Companhia Vale do Rio Doce, .atra:vés do qual a. Vale
seguinte dis_curso.) - Sr. Presidente, Sr•s e Srs. Senadores, se apossará" dos ativos da Petrornisa, empresa esta subsidiária
os grandes eventos esportivos sempre trazem benefícios para da Petrobrás e em processo de liquidação, e, durante 25 anos,
as cidades e os países que os sediam. _Quando da realização dará continuidade à exploração do potássio sergipano.
do Campeonato Mundial de Futebol no Brasil, em 1950, cons- .
-Este aco.r<;io, -Se_nhor_ Presidente, Senhores Senadores,
truímos o gigante do Maracanã que, à época, parecia perfeita- ateitde perfeitamente aos-Interesses naciorla.is e_particularmente dispensável. Hoje, decorridos quarenta anos, vemos mente aos do Estado de Sergipe, na medida_ell! que, agora,
que o Maracanã é um orgulho para o desporto nacional, sem- a maior empres-a brasileira de mineração internacionalmente
pre abrigando grandes eventos, constitu~n_c;!o-se em uma das _reconhecida pela sua elevada_produtivi~ad~, irá explorar e.comais importantes atrações turísticas da cidade do Rio de J a- nomicamente as imensas j'aziôã.s de sais de põtássio existentes
neiro.
- --no subsolo do meu Estado.

e
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Quanto aos produtos cloradas, já existe projeto aprovado_
Longa, Sr. Presidente, Srs. Senadores? tem sido a nossa
luta em defesa do aproveitamento racional dos recursos mine- pelo Conselho de Desenvolvimento Industrial, de iniciatíva
rais sergipanos: Desta tribuna, por diversas vezes, me pronun- da Salgema, visando â implantação de urna fábrica de sodaciei a respeito da importância ecoilômica pârã o Brasil repre- cloro, com capacidade para produzir 20_0 __ mil toneladas de
sentada pela exploração dessas extensas jazidas, compostas soda e 180 mil de cloro anualmente.
Convém ainda citarmos o Decreto n'-' 95.813, de 10 de
de sais de potássio, sódio e magnésio, de gás natural, enxofre
. maio_de 1988, do Governo Federal, que cria o pólo cloroquíe petróleo.
No-caso da extração do potássio, além da sua comprovada mico de Sergipe, como um fato de grande alcance para correre~
viabilidade microeconômica, há também que considerar a tiZaÇãO desses investimeritos :ho meu-Estado.
grande relevância macroeconómica que este projeto_ repreEnfim, Senhor ~rsiden~e,-Senhores- Senadores, a: assunsenta para o conjunto da economia brasileira.
ção do Projeto potássio pela Companhia Vale do Rio Doce
Como sabemos, o cloreto de potássio é-um dos nutrientes representa um passo a frente e uma importante garantia visanbásicos para a agricultura. _Não existiria elevada produtividade do à concretização em Sergipe de vários projetes nas áreas
agrícola sem a utilização do potássio como fertilizante. Por mineral, química e cloroquímica.
conseqüência, a produção sergipana de cloreto de potássio,
- - ·Por- outro lado, esses empreendimentos, em razão do
única do Brasil e no Hemisfério__Sul, ao mesmo tempo que poder germinativo qüe apresentam, concorrerão para o desenconcorre para o desenvolvimento do setor agrícola, acarreta volvimento de S_ergipe e do Nordeste e conseqüentemente
economia de divisas, considerando as importaç6es desse ·pro- para-a-redução das disparidades regionais.
duto, que seria em torno de 48 milhões de dólares caso não
Vejo, assim, para minha satisfação pesSoal e na qualidade
de representante do meu Estado nesta Casa, cumpridos nossos
produzíssemos as 300 mil toneladas previstas para este ano.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta economia de compromissos para com o valoroso povo sergipano no sentido
divisão poderá, em médio prazo, atingir a cifra de 160_milhões de conseguirmos uma solução favorável para o aproveitamende dólares, pois há condições técnicas_de se produzir 1 milhão to do potássio após a decisão do Governo_ Federal de extinguir
de toneladas anunais, o· que· corresponde à metade do atua1 a Petromisa.
consumo interno de cloreto de potássio.
E esta nossa luta não tem se resumido apenas ao potássio
Outras importantes derivações advindas do ProjetO Po_~ e de forma epis6dica durante as Campanhas eleitorais, mas
tássio são a fabricação da barrilha e dos chamados produtos funda-se, sobretudo, na firme convicção de que o desenvolcloradas, ou seja, os oriundos_ do cloro_,_
vimento sergipano passa necessariamente pela industrialização
Como é sabido, o minério que coiitém o-pOtássio-, a -silvi- dos nossos minérios.
Como dever de justiça devo, neste ensejo, referir-me
nita, contém na sua composição o cloreto de sódio, que é
o Sal comum. E no_caso sergipano, pata càda tonelada de <lo ex-Governador ·Augusto Franco que, acreditando na capa~
potásSiO extraída do subs-olo se extrai Compulsoriamerite três cidade de luta _do povo sergipano, implatou, no seu operoso
governo, as bases da _moderna economia sergipana, com a
t<nle;l~43:S de cloreto de s99i9. . . .
_.
Este sal {cloreto de sódio) quando combinado industrial· concretização de projetes de alto alcance desenvolvimentísta,
mente origina uma série de insumos básicos 1nfptesti-o.díveis cOmo o início da construção do terminal portuário, a construção da adutora do São Francisco e a exploração do potássio.
à fabriCação de extensa gama de outros ·produtos.
Quero, finalrrlente, dizer da minha satisfação e da alegria
Quando industrialmente combinado ao calcário, rhinêrio
de
todos
os sergipanos em ver a Companhia Vale do Rio
este que Sergipe possui em- grarides quantidades, se obtém
a barrilha que, por sua vez, é matéría-Prima iridispensável Doce instalada em Sergipe.
Congratulo-me, pois, nesta opotttinídade, com·o Goverpara a .elaboração de um elenco de produtos tão nece_ssários
a vida moderna, tais como vidros, tintas, corantes, vernizes, no do Presidente Fernando Collor, pela lúcida solução encontrada visando à continuidade d() aproveitamento das reservas
solventes~ sabões e dete~gentes, perfumes, têxteis ~te:
'
sergipanas de potássio.
· Pois bem, Srs. Senado~es, é.de longe o Es!ado de Sergipe
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
quem apresenta as melhores condições em todo o arasil para
Muito obrigado!
a produção de _barrilha. Temos grandes jazidas de calçádo
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo.
e são imensas as quantidades de cloreto de sódio provenientes
da extração do potássio, além dos depósitos naturais de salge- ~palavra ao nobre' ~enador Nelson 'V'edekin.
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o
ma.
Atualmente o Brasil compra no exteriof cerca de .300 segU.iilte discurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores:
mil toneladas de barrilha por_ano, despendendo aproxima~
"Ah, não há mais crianÇaS!"damente US$33 milhões de dólares.
Moliére
COnsiderando o rápido crescimento do consumo interno
O Brasil já foi o país do futuro, o homem brasileiro,
desse insumo e sabendo-se que a· fábrica de Cabo Frio já Cofdial e humano. Mas essas ilusões, que durante tantos anos
atingiu a sua capacidade máxima de produção {perto de 200 nos embalaram, desmancharam-se, fragorosamente, ante a
mil toneladas/ano}, estima-se que uma nova fábrica com capa- brutal realidade sócio-económica do Brasil a_tual..__D_esse coticidade de SOO mil toneladas/ano deverá ser construída nos diano selvagem, a face mais cruel talve~ seja a miséria absoluta
próximos anos para atender a·demanda nacional. E esta fábri- de metade de noSsas 59 milhões de crianças e adolescentes
ca certamente será construída em Sergipe em raião das excep- -41% da população total do País ~ perambulando famintas·
e analfabetas pelas nossas ruas, barbaramente assassinadas.
cionais condições apresentadas pelo meu Estado.
A este respeito, dispomos de informações que o grupo mil por ano, recorde mundial segun-do a Central Missionária
solvay, maior produtor mundial de barrilha, está interessado da Ordem dos Franciscanos da Alemanha. Esta am_ostra _de
na implantação dessa fábrica em Sergipe.
um quadro dramático da infância brasileira faz parte da pes-
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quisa do Institu-to Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, -intitulada "Crianças e Adolescentes - Indicadores
Sociais", sobre a década de 80, realizada em 1989 e publicada

agora.
Esta pesquisa, mais do que qwilquer outra, comprova,
insofismavelmente, que nossa sociedade nada tem de cordial
e humana, bem ao contrário, _é viplent~ e d~s!lrnana, pois
negligencia, descuida, este"filiza, marginalíza 9 seu bem mais
precioso, a criança e o adolescente, ab~_!}_~_9_nandoRos:, insensível, â fome, â ignorância, ao mais extremo desesp~ro. Que
sociedade é essa, senão insana, que deixa -suas cnanças o seu amanhã -sozinhas e desamparadas, como nos versos
candentes de Cora Coralina.
-

"De onde vens, criança? Em que galpão, casebre, inva~
são, faVela, ficou esquecida tua mãe? E.teu pai, em que selva
escura se perdeu, perdendo o caminho do barraco lp.unilde~"
Cada vez mais,_isto sim, esta Nação desumaniza~se, bes~
tializa-se pela brutalidade de sua estrutura social, injusta-e
opressora, nao caminharido para o futuro, como devia, ~as
regredindo, como fazem os caranguejos em- seu GSdrúxulo
andar. A cada década, recuamos no nõsSO desenvolvimento,
como nos an·os 80, a chamada década perdida, multiplicando
a miséria de metade de nossas quase sessenta milhões de
crianças e adolescentes. Mas a miséria só atrai desgraças.
Meninos e meninas de rua são diariamente assassinados, espancados, torturados, sem nenhuma prov_idência oficial, por
grupos de extermínio, que, só no Rio de Janeiro, já são quinze.
Recentemente, um policial, na Praça da Sé, em São Paulo, declarou à imprensa, tra-rlqüilamenie, que "a gente s6
bate nos men~res, quando eles não são educado.s" (Folha
de S. Paulo -12-10-91). Nos países civilizados, eles são protegidos e amparados pela_ lei e pela polícia-, coino nos Estados
Unídos, França, Grã-Bretanha, Itália, Portugal e Suíça. Mas
não e- de se estranhar essas atitudes violentas dos policiais,
se uma autoridade, do porte do Diretor da Polícia Federal,
Delegado Romeu Tuma, chega a dizer aos j<?rnais que "0
Estatuto da Infância e Adolescência inibe a ação da policia
na represssão ao crim~ no Pafs ''.
O levantamento do IBGE, Sr. Presidente, traça um perfil
da infância brasileira, ao longo da década de 80. De sua pobre~
za e desolação. Da negritude de sua vida, igual à própria
cor da pele da maioria de seus integrantes. Provém ~la de
famílias com ganht) mensal de meio salário mfni_mo, vale dizer,
vinte e um mil cruzeiros, 27.4% dela pertencem a famílias
de renda de até um quarto do salário mínimo, o que os nivela
na linha de pobreza absoluta. No Nor~e~te, Srs. Senadores,
esse percentual chega a até 50%.
Dessas quase trinta milhões de crianças miseráVeis, dezoito milhões vagueiam_ andrajosos, sem rumo, pelas ruas das
cidades pedindo esmola, comida, roupa; qliihzê milhões mar·
rendo de desnutrição, subnutrição ou exterminad.as; e vinte
e cinco milhões em situação· de alto risco, cheirando cola,
traficando drogas, cop_trabandeando, roubando, para sobreviver. Por exemplo, 60% dos moradores da favela da Rocinha,
no Rio de Janeiro, são crianças e adolescentes;_lO mil deles,
entre os sete e os quatorze anos, não freqüentam a escola
e servem aos chefes das gangs como traficantes, "olheiras",
informantes.
.
.
_
Como se sabe, Pobreza e analfabetismo são faces de uma
mesma moeda. A pesquisa desnuda ambas. Assim, ficamos
sabendo que 21% dos alunos matriculados, entre sete e dezessete anos, são analfabetos; 40% deles, entre doze e quinze
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anos, não completam, pelo menos, a quarta série do primeiro
grau. E no Nordeste esse quadro é pior- 60% não completam, e apenas 28% de adolescentes, de dezesste anos, tenni:'
nam o segundo grau . .Ma.s parece incrível, nas áreas ruráis
nordestinas, só 5% o conseguem.
Outros dados da pesquisa: de cada mil alunos maJricu~
lados na primeira série, somente 58 atingem a oitava série~
sem repetir nenhum ano. Um, em quatro alunos inscrito~
na escola, não passa d~ primeira série do primeiro grau. J\
eVasão e repetência são problemas tão ou mais graves do
que o abandono da escola.
Constatou-se, também, que 70% dos menores analfa~
betos, entre quinze e dezessete anos, são filhos de pais analfabetos, uma espécie, se podemos assifi! _dizer, de um analfabetismo congênito, um círCulo viCioso, que passa de pai para
filho.
·Todavia, Srs. Senadores, o problema educacional brasi~
Ieiro não se resume apenas a esses aspectos descritos, como
muitos pensam, nem tampouco à falta de salas de aula. Até
que, na década passada, houve um crescimento do número
de vagas nas escolas brasileiras, de 71% para 85%. Os grandes
problemas são a evasão do aluno da escola para o mercado
de trabalho, a repetência e a má qualidade do ensino no
Brasil, que o desestimulam a continuar estudando. Assim,
pata cada mil es~udantes matriculados na escola, somente
-250 conduem o primeiro _grau.
.
Entretanto, mais agravante é a repetência, atualmente
estimada em 48%, verificada na quarta série do primeiro grau,
"depois do aluno passar seis ou mais anos repetindo várias
séries".
A pobreza é a responsável maior pela relação menor
mercado de trabalho, a evasão do aluno da escola para o
trabalho. No Brasil, 21% dos estudantes entre dez e quatorze
anos abandonam o estudo para trabalhar, em função da imperiosa necessidade de ajudar, financeiramente, as suas famílias,
integrando 29,4% da mão de obra juvenil do total da população economicamente ativa, uma das mais elevadas taxas
do mundo, neste particular syperior à de Honduras 14,7%;
Marrocos, 14,3%; Indonésia, 11 ,1% e República Dominicana,
15,5%.
Em Alago as, por exemplo, na terra do próprjo Preside:nte
da República, como os jornais divulgaram, mais de cinqüenta
mil crianças e adolescentes analfabetos, entre seis e treze anos,
trabalham com os pais no cotte da cana·de-açúcar, para tórhbater a fome e sobreviver, sem nenhuma garantia trabalhista
e percebendo salários baixíssimos.
QUadro degradante e revoltante, que o Promotor e Cutador de Menores de Maceió, Sérgio Juca, denunciou nestes
termos:
"O Governo fecha os olhos para esse crime, que envolve
um exército de crianças misetáveis.~' E o ' 1Estaiut0 da In_fância
e Adolescência" determina que a criança, até oS quatorze
anos, não pode trabalhar, embora o Dr. Tuma condene este
Estatuto, como prejudicial ã lei. A criança pobre br~.sileira,
na verdade, continua marginaJizac:Ja_ e desamparada. __"Quem
investe no futuro dos filhos é a classe média. Na miséria,
o que vale é a sobreviéncia", diz o ex-chefe do IBGE, Edson
Nunes.
No Brasil, Sr. Presidente, apenas 47,28% dos seus 4.425
municípios possuem rede de esgoto. 60% das crianças, até
um ano de idade, de acor4o com o levantamento do IBGE,
vivem, em seus domicílios, em precaríssimas condições de
saneamento básico e higierie, sem esgoto canalizado •. sem água
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encanada e potável, sem fossa séptica, o que vem agravar,
além da desnutrição e subnutrição, as_ taxas de mortalidade
infantil, doenças intestinais infecciOsas e tropicais, anemias
carenciais e coi:ltariiiiláÇão de alimentos. Para se ter uma idéia
da promiscuidade habitacional brasileira, em s~o ·pa~~o. por
exemplo, 67% da população habitam favelªs_, cortiços, moram
embaixo de viadutos, pontes e mesmo nas ruas.
A maior causa dâ pobreza e miséria de-- qualquer nação
-todos_ sabem_Q$ - é a conc_entração de renda. Quanto mais
riqueza concentra_da, mais miséria, mais problemas sociaiS,
mais criminalidade. -A indigência de nossas_ crianças, a sua
IUína- vale dizer, que os_ frios _ e perversos dados do_IBGE
vão mostrando, e que nos deprime e revolta- é obra quase
que exclusivamente _dela, E :Q.O Br_asil, que sempre centralizou
a renda, desde o início da nossa coloni?ação,_ nunca a concentrou tanto como na última década, fruto deste capitaÍismo
se_lvagem e egoísta, centralização esta detectada elll_ várias
pesquisas e relatórios como o ~'Relatório dO IBÇi~", de 1989,
o uRelatório do Banco Mundial'', de 1990, sobre a década
de 80 e o "Relatório sobre Desenvolvimento Humano e Social", da Organização das Naçõej;Unidas, lançado em 1990.
Este último, por exemplo, diz que "a distribuição de renda
no Brasil está entre as piores do mund.o".
O espúrio conluio pobreza-concentração de renda resultou em alarmantes números de famflias _C?Xçntes, Ie-y_antados
pelo PNAD: 49,2% das famíli_as _Prasilejras Situam_-se ,abaiX-O
da linha de pobreza, ou seja, dezesseis milhões de f~ias,
e 32% abaixO da linha de indigênCia, o que totãliza dez milhões
de famflias, conforme a tabela da FAO-OMS :SQ_~re ljn!l_t!~
de pobreza e indigência. Isso significa qUe, na-década passada,
-riqueza nacional centralizou-se, mais ~~intl_a, TI!!~- mãos de_
uns poucos privilegiados b:r;:asileiro$_-os 10% maiS ricos da
sociedade -passando de 46,6% para 53,2%, entre 1981 e
1989, seg~~ndo dados do PNAD - IBGE - 1989. Outro
meio importante de se distribuir renda é o s~lário, q_l!_e, no
Brasil, tem servido para concentrar renda, em face da baixíssima remuneração salarial dos trabalhaçiores. As~~im·,_ 27,2%
dos trabalhadores ganham até um salário mínirrio;-- riiuitos,
como vimos~ [)1.eio salário e a~é um quirtO; 48,6%; ã.té dois
salários .rpíilimoS; 5%,_-d_e- de± a vinte, e apenaS -3,2% acima
de vinte saláriOs mínimos.
- · · · -· · ··
. Neste extenso ~ __9raq~ático q_u~dro de famílias pobres,
Sr~ e Srs, Senadores, as crianças, ~ertame:y~e. por serem as
mais fracas, são as mais atin&idas e massacradas, porque é
neste quadro de pobreza que elas vivem, ou sobrevivem-, indefesas, em privações, fome, doença, criminalidade, ou então
sucumbem pelo caminho. Eis a_ trágica sina do menor, com~
plexa e difícil, é verdade, na medida em_ que está"inserida
no contexto maior da aguda crise nacional. Para solud_9n-á-la,
haver-se~á de reformular, radical e decididamente? a -Nação
brasileira, esse seu perverso modelo económico, suas estru~
turas sociais, seu arcabouço institucional, para que impliquem,
fundamentalmente, uma justa e equãninie distribuição de renda, o que quer dizer, justiça social. E issp requer deéisão
polítíca, que as elites dirigerites persistem, teimosamente, em
postergar, por não quererem tomá-la.
Eiiqlla""nto não vêm, embora já tarde tarifo, para a resgatar
essa volumosa dívida social, que se implantem, então, emergencialmente, os CIAC/CIEP, dentro de uma cooperação e
integração União- Estado _Munj_cípio. Lógico que é uma
solução parcial, setorial, e não conjuntural, como deveria ser.
Não pode ser, realmente, uma solução ideal, somente pinçar
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a criãnça carente desse deteriorado meio social, como se ela
não estivesse entranhada nele, não fosse seu fruto, à sua irna·
ge:m e semelhança. --Ã rniséría desagrega a família-, cOIDeço
da marginalidade infantil. E- já qrie nãó se pode, a curto prazo
congregá-la, talvez os_ CIAC/CIEP possam, -pelo menos em
parte, substituí-la, ao mantei o._menor o dia todo- em suas
dependências, tirar ·esses dezoito milhões d<':- inf!!lizes da rua
corruptora; alimentá-los, para livrá-los da fome implacável;
instruí-los, para acabar com sua triste ignorânCia; ampará-los;
dar-lhes um pouco de afetividade. Ensinar-lhes, enfim~ noções
elementares de higiene, urbanidade e civilização. Mantê· los
vivos, pelo menos.
Talvez, c_om_os_ CIAC/CIEP, possamos reverter, um pouco, o quadro lastimável das altas taxas de evasão, repetência,
arialfabetismo_e semi-analfabetismo, que levantamento recente do Datafolha apontou em torno de sessenta, mHhões; atrair
e estimular o aluno à escola, pelo fornecimento de aiimen.
tação, estudo de melhor qualidade, assistência médico-odontológica e materno-infantil, higierie pessoal, lazer, para qUe
ele não abandone a aula, vá trabalhar e se transforme num
desses espectros andrajosos, verdadeiros farrapos humanos,
corno os meninos dos canaviais de Alagoas, estampados pela
imprensa.
Se, então, como pensamos, Sr. Presidente, os CIAC/
CIEP realizarem, mesmo que parcialmente, este social trabalho profilático, o grave problema do menor carente e abandonado_ estará, não, é certo, equacionado, mas sensivelmente
atenuado. E, de qualquer forma, estaremos aliviando essa
legião de deserdados das suas il)úmeras privações pessoais,
da marginalidade, da desesperança. E, talvez, começando a
pôr em prática alguns tópicos deste inovador documento ~so~
cial, o "'Estatuto da Infância e Adolesc_ência", ainda hoje
inoperante. Que, enfim, ·se implantem os CIAC/CIEP, para
não termos que repetir com o poeta Lêdo Ivo: "Criança,
perdi-me no parque de diversões, e não acho, na noite, a
mão de meu pai". Era o que tínhamos a dizer sobre o assunto.
Obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência comunica aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional
deverá se reunir dentro de dois minutos, para apreciação d-e
matérias constantes da Ordem do Dia. A Presidência espera
que os Srs. Senadores, que hoje totalizaram 70 neste Plenário,
se encaminhem para o plenário da Câmara dos Deputados
a fim de que garantamos o quorum para a realização da sessão
do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos designando para
a sessão ordinária de amanhã, às 14h30min a seguinte
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PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 171, DE 1989-CÓMPLEMENTAR
Votação; em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n9 171, de 1989-Complementar, de autoria do Senador Fernan.
do Henrique Cardoso, que define, nos termos do inciso I
do art. 161 da Constituição Fe-aeral, o valor adicionado para
fins de cálculo da participação dos municípiOs na Receita do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Merca-
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dorias e sobre Prestação de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicaç_ão 1 tendo

PARECERES favoráveis, sob n•_ 4 28, de 1990, e 260,
de 1991, das ComisSões
- de Assuntos Econõmicos; e
-

de Constituição, Justiça e Cidadania.

-2REQUERIMENTO N• 846, DE 1991

Votação, em turno único, do Requerill)erito n~ . 846, de
1991, de autoria do Senador Cid Sabói<1 de Carvalho solid·
ta? do, nos termos do ai"t. 172, inciso I, do Regimento I~terno,
a mclusão, em Ordem do Dia, do Projeto de Lei da Câmara
n'! 99, de 1991, de iniciativa do Presidente da República, que
dá nova redação ao art. 184 do Código Penal.

-3PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 4, DE 1985
DisCussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis-

lativo n" 4, de 1985 (n' 59/84, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo de Coopcraçãõ na Área dç
Energia Nuclear para firiS pZicificosentrc_Q Ooverno da Repú~
blica Federativa do Brasil e o Governo da Rep.f!~lica da Venezuela, concluído em Caracas, a 30 de nOvembro de 1983,
tendo
PARECERES, sob n~462 e463, de 199f, das Comissóes
- de Constituição, Justiça e Cidadania, pela constitucionalidade; e
- - de Relações Exteriores e Defesa Nacional, favOrável.

-4PROJETO DE DECRETÓ Ü:GÍSLATrv6
N" 22, DE 1985
.
Discussão, em tuiT!O único, do Projet(_) de Decreto Legislativo n' 22, de 1985 (n" 83185, na Câmàra dos Deputados),
que aprova o texto da Convenção n~ 134, da Organização
Internacional do Trabalho, sob_re Prevenção de Acidentes de
Trabalho dos Marítimos, adotada em Genebra, a 30 de outubro de 1970, durante a LV Sessão da Conferência -Internacional do Trabalho, tendo
PARECERES, sob n•' 391, de !990, e 482, de 1991,
das Comissões
- de Constituição, Justiça e Cidadania, pela constitucio----- -nalidade; e
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional, favorável.

-5PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO
N' 16, DE 1991
Discussão, em primeiiõc t~urrio; da Propostá -de Emenda
à Constituição n~ 16, de 1991, de autoria do Senador Alfredo
Campos e outros Senhores Senadores, que dá nova redação
ao caput do art_. 64. da Constituição Federal, instituindo a
alternância no _infc!? de tramitação de;;. proje_tos de oilgem
externa. (Primeira Sessão de discussão.)
_
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está encer·
rada a sessão.
- - --- ------(Levanta-se a sessão às 20 horas e 50lninufos.)
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- ATO DA COMISSÁO DIRETORA
N• 40, DE 1991
Prorroga o prazo de validade do concurso público
realizado pelo Prodasen, homologado pelo Ato n' 37,
de 1989.
.
A Comissão DiretOra-do Senado Federal, no uso de sua
c_ompe_tência regimental, resolve:
Art. i' Fica prorrogado pelo período de 2 (dois) anos,
a contar de 7 de dezembro de 1991, o resultado do concurso
público realizado pelo Centro de Informática e Processamento
de Dados do Senado Federal- PRODASEN, homologado
pelo Ato da Comissão Diretora n9 37, de 1989, publicado
no DOU, de 18 de dezembro de 1989.
Art. 29 Este Ato entra vigor na data de sua publicação.
~!t. 39 Revoga~-~e as disposições em contrário.
Sala da Comissão Diretora, 28 de novembro de 1991.
- ~auro Benevides - Dirceu Carneiro - Meira Filho Márcio Lacerda.
ATO DO PRESIDENTE
N• 804, DE 1991
~
_o Pr~sidente do Senado Federal, no uso de sua competencta regtmental e regulamentar, e de conformidade com
a deleg~çã~ de_ competênci~ que l~_e foi _outorgada pelo Ato
da Com1ssao Duetora n 9 2, de 1973, resolve designar o servidor
Altamiro José da Silva, Analista Legislativo, Classe 2' Padrão
IV, Regiro~ Jurídico Único do Senado Federa1,para re~ponder
pelo expediente da Subsecretaria de Administração de Compras, Contratações e Alienações, no impedimento do titular.
Senado Federal, 3 de dezembro de 1991. - Senador
Mauro Benevides, Presidente.
ATO N• 805/91
DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
O Presidente do Senado Federal, no usd da sua competênCia regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competênci3: que lhe foi outorgada pelo Ato
da C_omissão Diretora n 9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que ~onsta do Processon~ 1.0.79/91-3, resolve aposentar, voluntanamente, PEDRO ALVES RIBEIRO, matrícula 0455, Especialista em Indústria Gráfica Legislativa/Análise, Prim,eira Class~, PL S27, do Quadro Permanente do
Centro Gráfico do Senado Federal- CEGRAF nos termos
dos artigos_ 40, inciso III, alínea a, da Constituição da República Fede~ati'_la _d9_ Brasil, 186, inciso III, alínea a, e 192
írieiso II, da Lei n• 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
'
Senado Federal, 3 de dezembro de 1991. -Mauro Renevides, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
N• 806, DE 1991
. O Presid~nte do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n9 2_, de ~ de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo i1 9 019.208/91-0~ resolve
aposentar, voluntariamente, ROBERTO MOREIRA SAN·
TOS, Analista Legislativo, áre~ d~ COmunicação Social, Classe "ESpecial'', Padrão III, do Qu:idro Pennanente do Senado
Federal, nos termos do artigo 40, inciso III, alínea c, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinadO com
os artigos 186, inciso III, alínea c, e 67, da Lei n<? 8.. 112,
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de 1990, com as vantagens da Resolução (SF) n• 21, de 1980,
bem assim com o artigo 11 da Resolução (SF) n~ 87, de 19-89,
com proventos prOporcionais ao tempo de serviço, observado
o disposto no artigo 37, inciso XI; da Constituição Federal.
Senado Federal, 3 de dezembro de 1991. Senador Mauro Beoevides, Presidente
ATO DO PRESIDENTE
N• 807, DE 1991
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da ComiSsão Diretora n9 2, de 1973, de acordo com o disposto
no artigo 243, § 2•, da Lei n' 8.112, de 1990, no Ato da
ComissãO Diretora ·n.9 01, de 1991, e te rido erii vista ·o q-ue
consta do Processo-n9 019.915/91-8, resolve exonerar HÉLIO
DE CARVALHOMATOS do cargo, em comissão, de Assessor Técnico, Código SF-DAS-102.3, do Quadro de Pessoal
do Senado Federal, do Gabinete do Senador Hugo Napoleão,
a partir de 25 de novembro de 1991.
Senado Federal, 3 de dezembro de 1991. - Senador
Mauro Beoevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 808, DE 1991
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares e de conformidade com
a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n~ 2, de 1973, de acordo com o disposto
no artigo 243, § 2•, da Lei n' 8.112, de 1990, no Ato da
Comissão Diretora n"' 01, de 199_1, e tendo em vista o que
consta do Processo n' 016.524191·8, resolve nomear SILVIA
MARIA SALES VILAR, para exercer o cárgo, em comiSsão,
de Assessor Técnico, Código SF·DAS-102.3, do Quadro de
Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício po Gabinete do Senador Beni V eras.
Sena<!» Federal,_ 3 de dezembro de 1991. - Senador
Mauro Benevides, Presidente .
- -- -ATO N• 809/91
DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, em conformidad~_com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora ri~ 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n9 0366/91-9-, iesolve aposentar, voluntariamente, JORGE BRUNO DE ARAÚJO, matrícula 0386, Especialista em Indústria Gráfica Legislativa/ Análise, Primeifa Classe; PL S30~--ao- Quadro Permanente do
Centro Gráfico do Senado Federal- CEGRAF, nos termos
do artigo 40, inciso III, alínea a, da Constituição da República
Federativa do Brasil, 186, inciso III; alínea a e 192, inciso
II, da Lei n' 8.1!2, de 11 de dezembro de 1990.
CONSELHO DE SUPERVISÃO DO PRODASEN
ATA DA 122• REUNIÃO
Aos vinte e seis dias do mês de setembro de mil novecentos e noventa e um, às dezesseis horas, na sala de reuniões
da Diretoria Executiva do Prodasen, reúne-se õ Conselho
de Supervisão do Prodasen, sob a Presidênçia dO ~xrrt Sr:
Senador Dirceu Carneiro. Comparecem à reunião os Senhores
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Conselheiros Dr. Manoel Vilela de Magalhães, Vice-Presidente substituto deste Colegiada, designado pelo Ato n~
689/91 do Excelentíssimo Senhor _Presidente do Senado Federal, Dr. Fernando Arruda Moura, Dr. Yamil e SoUsã. Outra
e a Dr- Regina Célia Peres Borges, Diretora-Executiva -do
Prodasen. Deixa de comparecer, pof rilotivo justifiCado, o
Dr. José Carlos Alves dos Santos. Iniciando a reunião, o
Senhor Presidente coloca em apreciação as Atas das 1f9~,
120~ e 121• reuniões~ dispensando a leitura das mesmas, as
_quais são aprovadas unanimidade._ Em seguida, é apreciado
o processo_ SF-010586/91-1, que trata sobre o reivindicação
dos Especialistas em Adminístração Legislativa/Segurança do
Prodasen pela igualdade de tratamento dispensado aos Agentes de Segurança do Senado Federal e do Centro GráfiCO.
A S~ Diretora EXeCutiva expõe, elltãó~ oS motivo-s· que nãopermitiram referida isonomia, cujos argumentos constam d_a
sua exposição que ora apresenta, os quais poderão servir como
subsídio ao exame solicitado pelo Presidente do Sindilegis.
Q__ Sr. Presidente designa o Conselheiro Fernando Arruda
Moura para analisar o processo e emitir parecer sobre a maté- da_._ 'Prosseguindo, passa-se à apreciação do processo
PD-000467191-0,o qual trata de débitos de llSuários que mantêm convênio e contratos com o Prodasen. Na sua exposição,
a Sr' Diretora ExecUtiva relaciona alguns dentre os inúmeros
usuários que estão em débito para com o Prodasen, solicitando
a autorização deste Conselho para que sejam adotadas providências para a imediata liquidação desses débitos. O Sr. Presidente designa o Conselheiro Yamil e Sousa Outra para emitir
parecer. A seguir, é apreciado o processo PD-000642/91-6,
'O qual trata de proposta da sr~ Diretora Executiva relativa
aos contratos _de _aluguel ou manutenção de equipamentos
e softwares firmados pelo Prodasen. Solicita aquela titular
autorização a este Conselho para aplicar a esses contr_atos,
nos casos de inexibilidade de licitação, a vigência contratual
de 5 (cinco) anos, obedecido o princípio da anualidade OtÇamentária e, também, para que o Prodasen possa assinar Termos Aditivos aos contratos com as mesmas características
que estão em vigor, cuja cláusula referente à vigência seria·
alterada para 5 (cincO) arios. O Sr. Presidente designa o Conselheiro Manoel Vilela de Magalhães para emitir parecer. ?tosseguindo, analisa-se o processo PD-000606/91-0, quinto item
da pauta, o qual trata de proposta de assinatura de convênio
com a Câmara Legislativa do Distrito Federal~ a fim de aquela
Casa acesse âs bases de_ dados do Sistema de IUfófmações
do Congresso Nacional - SICON. A palavra é concedida
ao relator da matéria, Conselheiro Yamil e Sousa Dutra, que
-se manifesta favorável à aprovação da assinatura do referidO
convênio, tendo em vista a importância do acesso às bases
de dados do Sicon por aquele órgão, o qual vem enfrentando
sérias dificuldades como falta.de __ r_e_cu_r_so_s_ humanos e: de
materiais necessários à execução de suas atividades, principalmente agora com a elaboração da Lei Orgânica do Distrito
Federal. Os Senhores Conselheiros analisam a referida pro~
posta, passando _a aprovar, por unanimidade, o parecer ora
aprese·ntado. O sexto item da pauta refere-se ao processo
PD-000125/87-3, que diz respeito à proposta de alteração do
item 6"- Modalidade de Acesso" dos Critérios para Atendimento aos Escritórios Regionais dos Senhores Senadores, os
.quais foram aprovados por este Colegiada em 30 de maio
de 1989. o- relator da matéria, Conselheiro Yamil e Sousa
Outra, m~ifesta-se favorável à aprovação da proposta, visto
que a nova mOdã.Iidade de acessó âo Ptobase aos Bancos
de Dados do Prodasen ~rará menor_ custo para o órg~os, cujas

ª
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despesas, "ao contrário do que ocorre hoje, corresPonderão,
tão somente, ao tempo'de efetiva utilização ou ac~So ãs bases
de dados". O Conselho aprova, por unanimidade, o parecer
apresentado, autorizan~o o Prodasen a proceder à consolidação das "Diretrizes para Atendimento aos Senhores Senadores", na forma da nova redação dada ao item 6 referido.
A seguir, é _colocado em apreciação o prOcessoPD-000604/91-7, o qual se refere à indicaçáo do Sr. Paulo
Fernando Batista Guerra para· ocupar o cárgo em comissão
de Assessor do Prodasen (SF-DAS-102.3) na vaga decorrente
do falecimento do Assessor Ruy Francisco Soares. O Sr. Presidente havia avocado o presente processo, em reunião realizada
por este Conselho em 18 de setembro de 1991 (121• reunião).
No seu parecer, qüafito à indicação referida, manifesta-se
favorável à mesma. Os Senhores Conselh~~ros aprovam por
unanimidade esta decisão. o oitavo .último item da pauta
-processo PD-000621/91-9- trata de proposta da Diretora
Executiva para fixação do índice de cálculo para pagamento

e·
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do Prêmio de Produtividade de 1991 aos servidores do Prodas.en. No seu parecer, o relator da matéria, Conselheiro Fernando Arruda Moura, manifesta-se favorável à concessão do referido prêmio, haja vista que o mesmo está regulamentado por
Ato do P~esidente deste Colegiada e que, também, o Regime
Jurídico Unico dos Servidores Públicos prevê, no seu artigo
237, Inciso I, formas de iD.CeJüivo à produtiVidade. O Conselho
decide aprovar, por unanirriidade, o parecer do relator. Nada
mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerra a presente
reunião. E, para constar, e.u., Ana Maria Merlo Marengo,
Secretária do Conselho de Supervisão, lavrei a presente Ata
que SfJbscrevo e, após lida a aprovada, vai assinada pelo Senhor Presidente e demais membros do Conselho. BrasHia,
26 de setembro de 1991. - Senador Dirceu Carneiro, Presidente- Manoel Vilela de Magalhães V ice-Presidente em exercício -Fernando Arruda Moura, Conselheiro --Yamil e
Sousa Dutra, Conselheiro- Regina Célia Peres Borges, O iretora Executiva do Prodasen.
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ANO XLVI- N'178

BRASÍLIA - DF

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 64, DE 1991
Retifica a Resolução n• 33, de 1991.
O Senado Federal resolve:
Art .. 1' As áreas de especialização de Eletrônica e de Telecomunicação da denominação de
Técnico Legislativo constantes do Anexo II da Resolução n• 87, de 1989, passam a -denominar-se área
de Eletrônica e Telecomunicações.
Art. 2• O Art. 2•, letra j, da Resolução n• 33, de 1991, passa a vigorar com a seguinú: -iedação:
"Art. 211 ••••
-~~ ~~-- ~~
j - oito para inclusão na Classe inicial da categoria funcional de Técnico Legislativo - área
de Eletrônica e Telecomunicações".
Art. 3• São transformados em cargos da categoria funcional de TécniCo Legislativo, área de
especialização de Auxiliar de Enfermagem dez carf>OS efetivos vagos da categoria funcional de Auxiliar
Legislativo, área de Portaria, pára preenchimento por concurso público.
Art. 4• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5• Revogam-se as disposições em contrário.
H-0 • • • - - - ••

••

---- • • • • •

n

•••• -- •• -· •• - •• -.

-· . . . . . . . . . . . . . . . . --- •••• - •• - ••••••••••••••••••••••••••• ---

Senado Federal, 4 de dezembro de 1991. Senador Mauro Benevides, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 65, DE 1991
Autoriza a Prefeitura Municipal de Xanxerê - SC, a elevar temporariamente os
limites estabelecidos pelo item I do art. 3•, conforme o disposto no § 1' do art. 6• da Resolução
n• 58, de 1990, do Senado Federal, no valor de Cr$106.158.340,00, a preços de setembro
de 1991.
O Senado Federal resolve:
Art. 1• É a prefeitura Municipal de Xanxerê em Santa Catarina, nos termos da Resolução n•
58', de 1990, do Senado Federal, autorizada a elevar temporariamente os limites estabelecidos pelo item
I do art. 3•, conforme o disposto no § 1• do art. 6• da referida Resolução, no valor de Cr$106.158.340,00
(cent~ e seis milhões, cento e cfu.qUenta e oitO mil, trezentos e quarenta cru~eiros), ~preços de setembro
de 1991
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BXPBDffiNTE
CIINTliO ORAI>X:o DOSBNADO PEDBRAL

...,.....,_,de

PASSOS, PORTO

DIÁIUO DO COHORI!&!O NACIONAL
I•-...,
da Mesa do Seudo Pedcnl

Dlntor-Oenldo Seudo Federo
AOACIEL DA SILVA MAIA
Dire1or Bmaltivo

ASSINATIJRAS

CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
Dírccor Adlliailtrativo

WIZCARLOS DE BASTOS
DireiOr ladutrial
PLORIAN AUGUSTO COUI1NHO MADRUGA
Direlor Adjuto

ScmeoiJal · · - · · - · - · - · - - · - - - - · - · - · - - - · - · - Cr$ 3.519,65
Tiro&em 2200 cxemplarca.

Parágrafo único. A elevação de limite a que se refere o caput deste artigo, tem por finalidade
a contratação de recursos suplementares junto à Caixa Económica Federal para a execução de obras de
pavimentação e drenagem pluvial em sete ruas municipais; construção de uma escola, dois postos de
saúde, uma creche, três praças e desapropriações.
Art. 2' As condições·de realização da operação de crédito são as seguintes:
a) valor: Cr$106.156.340,00, a preços de setembro de 1991;
b) prazos:
I - de desembolso: dez meses;
II- de carência: doze meses;
III- de amortização: duzentos e dezesseis meses;
c) condições financeiraS:
I - taxa de juros: 12% a.a.;
II- taxa de risco de crédito: 1% sobre o valor do financiamento;
III- atualização do valor da dívida: variação do índice de atualização das contas do FGTS;
IV- atualização dos valores a serem liberados: variação do índice de atualização das contas
do FGTS;
d) garantia: vinculação de cotas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
e) autorização legislativa: Lei Municipal HW 1.785, de 21 de agosto de 1991.
Art. 3' A autorização concedida através desta Resolução deverá ser exercida no prazo de doze

meses a partir da-data d€--sHa-pu-blicação.

,

-

-~

Art. 4' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de dezembro de 1991 -Senador Mauro Benevides :- Presiden~e. _ ___

_.

SUMÁRIO
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1.1-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1--Avisos do Ministro da Economia, Fazenda e
Planejamento
- N• 1.832, 1.835 a 1.838, de 1991, encaminhando
esclarecimentos prestados pelo Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento sobre quesitos- constantes dos Requerimentos n'' 706, 727, 755, 773 e 775; de 1991, dos
Senadores Humberto Lucena, Jutahy Magalhães, João Rocha e Eduardo Suplicy.

1.2.2- Ófícios dõ Sr. J9 Secretário da Câmara dos
Deputados
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos
seguintes projetas:
-Projeto de Lei da Cãmara n' 111191 (n' 9/91, na
Casa de origem), que autoriza a Companhia Vale do Rio
Doce- CVRD a participar, minoritai'iamente, do capital
social da sociedade anônima a ser constituída sob a denominação de CELMAR - S.A. - Indústria de Celulose e
Papel.
-Projeto de Lei da Câmara n' !12/91 (n' 396/91,
na Casa de origem), que reajusta _a pensão especial mensal
concedida às viúvas de ex-Presidentes da República.
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-Projeto de Decreto Legislativo n' 136/91 (n' 33/91,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão ao Sistema Orós de Rádio e~ Televisão Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade
~ ~--~
de Orós, Estado do Ceará.~
-Projeto de Decreto Legislativo n' 137/91 (n' 54/91,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Onda Sul FM Stéreo L_tda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na -cidade de Carmos
do_ Rio Claro, Estado de Minas Gerais-.
~
. ·. __-___ _
- N~ 341191, comúnicando a aprovação das_ emendas
do Senado ao projeto de Lei da Câmara n' 125/90, que
dispõe sobre a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural- SENAR.
1.2.3 - Pareceres
Referentes âs seguintes matérias:
_
-Projeto de Decreto Legislativo n' 126/91 (n' 18/91,
na Câmara dos Deputados}, que aprova o ato que outorga
concessão à Rádio Universal de Morrinhas Ltda., para
explorar, ?elo prazo de_ dez anos, sem direito" de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora, em crida média,
na cidade de Morrinhas, Estado do Ceará. (Redação final).
-Projeto de Decreto Legislativo n' 127/91 (n' 10/91,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão à Rádio Sociedade de So!edade Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Soledade, Estado da Paraíba. (Redação final).
1.2.4- Comunicação da Presidência
- Prazo para a tramitação e apieseiltà:ÇãO de emendas
aos Projetas de Decreto Legislativo n<#! 136 e 137, de 1991,
lidos anteriormente.
'1.2.5- Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado n~ 396/91, de autoria do
Senador Pedro Simon, que eslabelece normas para vóo
por instrumentos na aviação civil e dá outras providências.
1.2.6- Requerimento.
- N' 876/91, de autoria do Senador Marco Maciel,
solicitando a retirada, em caráter definitivo, da emenda
de sua autoria apresentada ao Projeto de Lei da Câmara
n'8l,de1990.
~
~~
1.2.7- Discursos do Expediente
SENADOR JÚLIO CAMPOS - Noya Lei da Imprensa.
SENADOR MÁRCIO LACERDA- "Forum Paulista de Desenvolvimento'', iniciatiVa do Qoyernador An·
tónio Fleury. Política recessiva do Governo Collor. Gasoduto Brasil-B_olívia e hidro ~Ia do rio Paraguai como
elementos essenciais à- integração Brasil-Bolívia, através
de Mato Grosso.
SENADOR NEY MARANHÃO, como Líder- Falecimento do jornalista António Camelo.
SENADOR HUMBERTO LUCENA- 4• Reunião
do Fórum Paulistano de Desenvolvimento. Processo infla·
cionário e recessivO da economia brasileira.
SENADOR MARCO MACIEL - Falecimento do
jornalista António Camelo.
SENADOR ESPERIDIÃO AMIN - Colocações ao
discUrso proferido pelo Sr. Humberto Lucena na presente
sessão.
_ __
SENADOR JOSÉ FOGAÇA - EsclarecimenJos ao
orador que o antecedeu na tribuna.
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SENADOR MAURÍCIO CORRÊA, como LíderRepúdio a declarações do Diretor-FinanceíiCf"do FMI, de
que o Brasil adotaria a dolarização-Ua economia.
1.2.8 --Leitura de Projeto
Projeto de Lei do Senado n' 397/91, de autoria do
Senador Nelson Wedekin, que dispõe sobre denúncia de
irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Con·
tas da União.
1.2.9- Comunicações
Dos Senadores Dirceu Carneíro, Nelson-Wedekin, Esperidião Arniii, José Fogaça, Márcio Lacerda e Pedro Simán e Odacir Soares-, Cj_ue Se ·auS"e:ilta-rão -do País.
1.2.10- Requerimento
- N~ 877/91, de autoria do Senador José Fogaça, solicitando a inclusão, em Ordem do Dia, do SubstitutiVO ao
Projeto de Ld do Senado no 173/91, que tramita em conjunto com o Projeto de Lei do Senado n~ 56/91 e o ProjetO
de Lei do Senado n• 145/91.
1.3- ORDEM DO DIA
Requerimento n"' 846, de 1991, de autoria do Senador
Cid Sabóia de Carvalho, solicitando, nos termos do art.
172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão, em ordem
do Dia, do Projeto de Lei da Câmara n~ 99, de 1991,
de iniciativa do Presídente da República, que dá nova reda·
ção ao art. 184 do Código Penal. Aprovado.
Projeto de Decreto Legislativo n' 4, de 1985, que apro·
va o texto do Acordo de Cooperação na Área de Energiã.
Nuclear para fins pacíficos entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela, concluído em Caracas, a 30 de novembro de 1983.
AProvado. A Comissão D1retora p·ãra redação final.
Projeto de Decreto Legislativo n' 22~, de 1985, que
aprova o texto da COnvenção n9 134, da Organização Internacional do Trabalho, sobre_ Prevenção de Acidentes de
Trabalho dos Marítimos, adotado em Genebra, a 30 de
outubro de 1970, durante a IV Sessão da Conferência Internacional do Trabalho. Retirado da pauta para reexame
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
nos termos do Requerime-nto n9 879/91, após usar da pala·
vra o Sr. Marco Maciel.
Proposta de Emenda à ConstítuiÇão n"' 16, de 1991,
de auferia do Senador Alfredo Campos e outros Senhores
Senadores, que dá nova redação ao caput~ d~ art. ~4- ~a
Constituição Federal, instituindo a alternancta no IDICIO
de tramitação- de projetas de origem externa. Em fase de
discussão (1~ sessão).
Projeto de Lei do Senado n' 171, de 1989-Comple·
mentar, de autoria do Senador Fernando Hennque Card~
so, que define, nos termos do inciso I do art. _161 da Constituição Federal, o valor adicionado pa:a fms de cálculo
da participação dos ~unicípio~ na R:cetta do Irnpost? sobre Operações Relativas à C1rculaçao de Mercadonas e
sobre Prestação de Serviços de Transportes Interestadual
e Intermunicipal e de Comunicação. Votação adiada por
falta de quorum.
1.3.1- [)iscursos após a Ordem do Pia
.
SENADOR PEDRO SIMON - Pesquisas de opt·
nião, realizadas por órgãos especializados, a respeito do
Gove-rno Collor.
_
SENADOR HUGO NAPOLEAO- Pesar pelo falecimento prematuro do jornalista Dário Macedo.
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SENADOR NELSON CARNEIRO -Apelo para
qu a NUCLEMON, empresa que explora a lavra e o beneficiamento primário da zirconita e monazíta em São João

da Barra-RJ, assegure o arrendamento pretendido aos funcionários da mesma.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES - Considerações sobre o Projeto de Lei do Senado n9 118/91, de
autoria de S. Ex\ que acrescenta parágrafo ao artigo 14

da Lei n' 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que altera
a legislação do Imposto de Renda e dá outras providências.
SENADOR HYDEKEL FREITAS- Comemoração
do Dia da Bíblia.
SENADOR NELSON WEDEKIN- Defasagem salarial dos servidores públicos, etn face da denúncia de fun-
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ciõilários do Ministério da Infra-Estrutura, em exercfcio
na Delegacia de Santa Catarina.
- 1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão

1.4- ENCERRAMENTO
2-ATOS DA COMISSÃO DIRETORA
- N• 41 e 42. de 1991
3 - TERMO ADITIVO
N9 01/91, ao Protocolo de Intenções firmado entre

o Senado Federal e a Fundação Universidade de Brasília
4 - MESA DIRETúRA
5 - LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
6 :..._COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 219a Sessão, em 4 de dezembro de 1991
13 Sessão Legislativa Ordinária, da 493 Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa, Iram Saraiva, Lucídio Portella,
Epitácío Cafeteira, Magno BaceJar e Chagas Rodrigues
ÀS 14 HORAS E 30 MINCTTOS, ACI1AM-$P. PRESENTI!S OS SRS. SliNADORl!S:

Alexandre C'.osta- Alfredo Campos- Amrumnino Mendes- Antonio Mariz- Beni Veras- Carlos Patrocfnio- Ch3gas Rodrigues - Cid Sabói~ de Carvalho - Coutinho Jorge
- Divaldo Suruagy- Hlclo Alvares- Esperidiao Amin - Hpitácio Cafeteira - Fernando Jlenrique Cardoso - Francisco
Rollemberg - Garibaldi Alves Filho - Guilherme Palmeira
- Henrique Almeida - Hugo Napoleao - Humberto Lucena
- Hydekel Freitas- Joao Cslmon- Joao França- Joao Rocha- Josaphat Marinho- José Fogaça- José Paulo Biso!José Richa-José Sarney-Julio Campos-Jutahy Magalhaes
- Lavoisier Maia- Levy Dias - I"urcmbcrg Nunes Rocha
- LourivaJ Baptista - Lucfdio Portella - Magno Bacelar Márcio Lacerda - Marco MacieJ - Marluce Pinto -Mauro

Benevides- Meira Filho - Moisês Ablilo- Nabor JúniorNelson Wedeldn - Odacir Soares - Onofre Quinan - <lziel
Carneiro - Pedro Simon - Racbid Saldanha l)erzt - Ronan
Tito - Ruy Bacelar - Valmir Campelo - Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteirà)

-~A

lista de

presença acusa o comparecimento de_ 54 ~rs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a protcção de Deus, i.niciarit9~ nossós-t:r3bàLbQ_s.
O Sr. 1" Secretário procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte
EXPEDIENTE
AVISOS DO MINISTRO DA ECONOMIA
FAZENDA E PLANEJAMENTO
N~ 1832, 1835 a 1838, ·de 1991, de 29 do
corrente, encaminhando esclarecimentos prestados pe-

lo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
sobre os quesitos constantes dos Requerimentos n9 5 706,

727,755,773 e 775, de 1991, dos Senadores Humberto
Lucena, Jutahy Magalhães, João Rocha e Eduardo Supiicy.
Foram encaminhadas cópias aos requeren-

tes
OFÍCIOS DO: SR !•.-SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguin-

tes projetos:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• lll, DE 1991
(N• 9/91, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Autoriza a Companhia Vale do Rio Doce- CVRD
a partidji8r, minoritariamente, do capital social da sociedade anônima a ser constituída sob a denominação
de Celmar S.~. - In~~stri~ de Celulose e Papel.
_.Q_Congresso Nacional decreta:

.·- Art. I' Fica a Companhia Vale do Rio Doce- CVRD
autorizada a participar, minoritariamente, do capital social
da sociedade anónima a ser constitUída sob a denominação

de Ce!mar S.A. -Indústria de Celulose e Papei.
Parágrafo único- O -empreendimento de que trata
este ãrtigo terá sUas atividades implementadas no mesmo local
em que for instalado.
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
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MENSAGEM N• 61, DE 1991
Excelentíssimos Senhores Membrps do Congresso Nacional:

Nos termos do art. 61 da Constituição Federal, tenho
a honra de submeter ã elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de MotivOs do Senhor Ministro de Estado da ln_fr_a-Estrutura, o anexo projeto de lei que
"Autoriza a Companhia Vale do Rio Doce- CVRD a participar, minoritariamente do capital social de sociedade anônima
a ser constituído sob a denominação de Celmar S.A.- Indús-.
tria de Celulose". _
._ .
Brasília, 14 de fevereiro de 1991. - F. Collor.
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É oportuno observar que este empreendimento é de
não só peJo seu aspecto de recuperaçao e proteção ambiental. mas também pelo impacto sócioeoo-nômiCo que provocara ria regiâ6 Norte do País carreando
investimentos diretos de cerca de Cr$242,0" bilhõe; e gerando
mais de 6.000 novos empregos, dos quais 3.3"00 diretamente
vinculados ao sistema operacionã.I (flOrestas e indúStriã).
7.

rel~vante interesse público,

8. Trata-se, portanto, de um empreendimento de alto
interesse para o País e para a CVRD, a qual caberá o papel
de propul~ora do "Projeto", que se_consolidará sob a liderança
privada. A CVRD ficará assegurãda a participa~ão na gestão
técnica do projeto, mediante a iridicaÇão _de representantes
nos órgãos de administração da sociedade a ser coristituída.
9. A sociedade de que se cogita será constituída com
um capital social inicial autorizado de Cr$11 ,O bilhões e- Uin
capital inicial subscrito e integralizado de Cr$ 1 milhão, dividido na proporção indicada no item 2 acima.
-

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 007/41 DE 7 DE FEVEREIRO DE 1991, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO
DA INFRA-ESTRUTURA
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
10. O investifuento tofal, da ordem e Cr$ 242,0 bilhões,
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de
Vossa Excelência o incluso anteprojeto de lei, que autoriza far-se-á com 40% de recursos próprios dos acionistas e 60%
a Companhia Vale do Rio Doce -o:-_CVRD a participar, minori- de financiainentos a longo prazo, obtidos no País ou no extetariamente, do capital social de sociedade anónima a ser consti- rior. A-participação da CVRD, estirriàda em Cr$ 29,1 bilhões,
tuída sob a denominação de Celmar S.A. -:---Indústria de será efetu_ada mediante apertes de recursos próprios distri. bqíçlos aq longo de 8 anos,
Celulose.
2. A sociedade a ser conStituída terá--POr Übjeto social
11. A necessidade 4a autorização legislativa para a paro reflorestamento, a exploração de recursos florestais e a in- ticipação_ da CVRD na sociedade que se pretende constituir
dustrialização de madeira na região de, influência da Estrada esta prevista no -art. 37, inciso XX, da Constituição.
de Ferro CarajâS~ bem assim a seguinte estrutura de capital:
Estas~ Senhor Presidente, são as minhas considerações
-Indústria de Papel Simão S.A. e Ripilsa S.A. Celulose
a respeito do anteprojeto de lei que submeto, respeitosamene Papel ... 55% · ··
~
-CVRD ............... ~ .. -.................. ----··· ..._. ...... .. te, à elevada apreciaç~o de Vossa_Excelência.- Ozires Silvã,
- Ministro de Estado da Infra-Estrutura.
·
30%
-Nisso lwai Corpm;.atiõn ... 15%
(À Comissão de Assuntos Económicos.)
3. A CVRD tem adotado, ao longo dos últimos anos,
como estratégia de ação e-mpresarial, a promoÇãO do desenvolPROJETO DELE! DA CÂMARA
vimento sócio-econômico daS regiões onde atua. Nesse contexN• 112, DE 1991
to, considerando a vocação natural da região amaZónica para
(N• 396/91, na Casa de origem)
empreendimentos de base florestal, a Companhia promoveu
um abrangente programa de pesquisas florestais_ no corredor
Reajusta a pensão especial mensal concedida às viú~
da Estrada de Ferro Carajás.
-vas de ex~Presidentes da República.
4. Os -resUltados dessas pesquisas -reali~ádas à pai'tir
O Congresso Nacional decreta:
de 1980- demonstraram a viabilidade do C4lttvo, na região,
Art. 19 A pensão especial mensal concedida ãs viúvas
de florestas de alto rendimento, o que atraiu o interesse de de ex-Presidentes da República pela Lei n• 1.593, de 23 de
vários grupos empresariais privados, que se propõem a implan- abril de 1952, alterada pelas Leis n' 6.095, de 30 de agosto
tar, em conjunto com a CVRD, maciços florestais destinados de 1974 e 7.481, de 4 de junho de 1986, será equivalente
à industrialização da madeira produzida.
â pensão das viúvas dos ex-Ministros do Supremo Tribunal
5. A implantação do emprendimento para fins indus- Federal.
Art. 29 A pensão de que trata o artigo anterior é vitalítriais ajusta-se aos objetivos do "Programa de Pólos Florestais
na Amazônia Oriental" (aprovado por Vossa Excelência cia e intransferível. devendo ser reajustada, no mesmo percenquando da apreciação da Exposição de Motivos Intetminis- tual, sempre que majoradas as pensões pagas pelo Tesouro
terial n• 149/90, de 17 de dezembro passado), porquanto ofere- Nacional.
Art. 39 É vedada a acumulação deste benefício com
ce solução alternativa para a reversão do processo de degradação ambiental da região, visto que prioriza a atividade de
quaisquer outros recebidos dos cofres públicos federais, resreflorestamento, indispensável a preservação das florestas na- guardado o direito de opção.
Art. 49 As despesas decorrente_s da aplicação desta lei
tivas remanescentes.
correm
â conta da dotação orçamentária de Encargos Gerais
6. Assim, é intenção da CVRD, em associação com
os mencionados grupos empresariais privados, implantar o da União- Recursos sob a Supervisão do Ministério da EcoprimeirO grande projeto florestal-industrial na região, com- nomia, Fazenda e_ Planejamento, destinada ao pagamento de
preendendo o reflorestaQJ.ento de 110.000 hectares e a produ- pensionistas.
Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua publição de 420.000 toneladas de celulose de fibra-curta, mediante
a aplicação de modernas tecnologias de processo, com ênfase cação.
Art. 6» Revogam-se as disposições em contrário.
especial na proteção do meio ambiente.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Ne 8.095 DE 20 DE AGOSTO DE 1974
Reajusta o valor da pensão especial assegurada às
viúvas de ex-Presidentes da República e dá outras provi-

dências.
O Presidente da República,

_Dezembro de 1991

Art. 4'~ Esta lei entra .em vigor na data de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário".
Brasília, 4 de junl_10 de 1986, 165' da Independência e
98' da República. JOSE SARNEY - Dilson Funaro
(A Comissão de Assuntos Sociais.)

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 19 Fica reajustadopara Cr$7.000,00 (sete mii cru-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 136, DE 1991
(N• 33/91, na Câmara dos Deputados)
zeiros) o valor mensal da fiensáo assegurada à~ vil;i-vas -de
ex~ Presidentes da República, instituída pe_iãJ..ei n~" 1._593, de
_ Aprova o ato que o_uto_rga permissão ao Sistema
23 de abril de 1952.
·
--Orós de Rádio e Televisão Ltda., para explorar serviço
9
Art. 2 A pensão de que trata o art_igo anterior é vitalíde radiodifusão sonora na cidade de Orós, Estado do
cia e intransferível, devendo ser reajustada, no mesmo percenCeará.
tual, sempre que majoradas as pens6es pagas pelo Tesouro
O
Congresso Nacional decreta:
Nacional.
_
Art. 1'~ Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria
Art. 39 É_ vedada à acumulação deste benefício -com
n' 29, de 6 de fevereiro de 1990, do Ministro de Estado das
quaisquer outros recebidos dos cofres públicos, resguardado
Comlifiicaç6es, que oütorga: peimissão ão Sis.tema Orós de
o ,direito de opção.
Art. 49 As despesas decorrentes da aplicação da Pre- Rádio e Televisão Ltda., para explorar, pelo prazo de 10
sente lei correm a coh_ta ~a dotação orçame~!_~fia ~~ En_cargos (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radindiGerai.
União- Recursos sob a supervisãO dO Ministério -fiisão sonora em freqüência modulada na cidade de Orós,
Estado do Ceará.
da Fazenua, destinada ao pagamento de pensiOnistas.
9
Art.
2
Este
decreto
legislativo entra em vigor na data
9
Art. 5 Esta lei entrará em vigor na data de sua publica---de sua publicação. _
ção, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de agosto de 1974; 153'da Independência
MENSAGEM N' 122, DE 1990
e 86• da República. ERNESTO GEISEL Mário Henrique SiExcelentíssimos Senhores Me~bros do Congresso Nacio~
monsen, João Paulo dos Reis Velloso
na!:
LEI N' 1.593, DE 23 DE ABRIL DE 1952
Nos termos do art. 49, inciso XII, com)'inado com o
9
Assegura pensão especial às viúvas dos ex-Presidentes § 1 do art. 223 da Constituição Federal, tenho a honra de
submeter à apreciação do Congresso Nacional, acompanhado
··
da República.
O Congresso Nacional deCreta, nos termos do art. 70, de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, o ato constante da Portaria n" 29, de 6 de
§ 4", da Constituição Federal, e eu promulgo a seguinte lei:
Art. 1' É assegurada a pensão mensal de Cr$ 10.000,00 -fevereiro de 1990, publicado no Diário Oficial da União do
(dez mil cruzeiros) às viúvas dOs_ex-Presidentes da República, dia 8 de fevereiro de 1990, que "outorga permissão ao Sistema
Orós de Rádio e Televisão Ltda., para explorar, pelo prazo
que a requeiram, cuja despesa correrá por conta da verba
de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço-de
-Pensionista- do Orçamento do Ministério da Fazenda.
Art. 29 Esta lei entrará em vigor na--data da sua publica- radiodifusão sonora em freqüência modul_ada, na cidade de
Orós, Estado do Ceará".
ção, revogadas as disposições em contráriO.
Brasília, 21 de fevereiro de 1990. -José Sarney.
Senado Federal, 23 de abril de 1952. João Café Filho.
EXPÓSIÇÃO DE MOTIVOS N• 55!90, DE 8 DE FEVELEI N' 7.481, DE 4 DEJUNHO DE 1986
REIRO DE 1990, DO SENHOR MINISTRO DE ESTAReajusta a pensão especial mensal concedida a JanDO DAS COMUNJCAÇÓES:
.
dira Carva1bo de Oliveira Café, viúva do ex-Presidente
ExcelentfssiriJ:o Senhor Presidente da República:
da República João Café Filho.
De conformidade com as atribUições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determinei a publicação
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio- do Edital n'~ 108/89, com vistas â implantação de uma estação
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
no a seguinte lei:
Art. 19 A pensão especial mensal concedida à Jandira de Orós, Estado do Ceará.
2. No prazo estabelecido pela lei, acorreram as seguinCarvalho de Oliveria Café~ viúva do ex-Presidente da Repú..
.
.blica João Café Filho, nos termos da Lei n'~ 1.593, de 23 tes -entidades: _
Sistema Or6s de Rádio e Televisão Ltda., e Águas Belas
de abril de 1952, alterada pela Lei ne 6.095, de 30 de agosto
de 1974, fica reajustada no total correspondente a 20 (vinte) FM Ltda.
3. Submetido o assunto ao exame dos órgãos compevezes o salário -mínimo vigente no País, tomado por base
-~entes .deste Ministério, as conclusões foram no sentido de
de cálculo o valor vigorante em 19 de maio de 1985.
Art. 29 A pensão, reajustada nos termos do artigo ante- que, sob os aspectos técnico e jurídico, a entidade Sistema
rior, aplicam-se as disposições constantes dos arts. 29 e 39 _O.rQs _de _Rádio. e TelevisãQ Ltda., satisfaz às exigências do
f=.dital e os requisitos da legislação específica de radiodifusão.
da Lei n' 6.095, de 30 de agosto de 1974.
4. ContudÇ), _a entidade Águas Belas FM Ltda., foi desArt. 39 A despesa decorrente desta lei correrá â conta
de Encargos Previdenciários - Recursos sob a Supervisão classificada porque, apesar de notificada, deixou de cumprir
as exigências feitas pela Diretoria Regional do Dentei em
do Ministério da Fazenda.
o

_
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Fortaleza, ou seja: documentos relativos aoS cotistas, documentos relativos ao admi_nis_t.r~dor, apresentar demonstração
de recursos financeiros e técnicos, apresentar o quadro complementar à proposta e apresentar a programação que a entidade pretendia executar.

Nessas condições, à vista -âa entidade que se solicitou
(quadro anexo) à execução do serviço objeto do edital tenho
a honra de encaminhar o assunto -à elevada consi_d_eração de
Vossa Excelência, encareCendo se digne enviar- aO-COngresso

Nacional a anexa portaria de permissão. O ato de outorga
somente virã a produzir seUs efeitos legais após deliberação
do Congresso Nacional, na forma do § 3~' do art. 223 da Constituição.
Renovo a Vossa Excelência meUs proteStos do inafs profundo respeito. -Antônio Carlos Magalhães.
PORTARIA N' 29,
DE 6 DE FEVEREIRO DE 1990
O Ministro de Estado das Comunicações, Usando_ d_as
atribuições que lhe conferem o art. 1" do Decreto n9 70.568,
de 18 de maio de 1972, e o art. 32 do Regulamento dos
Serviços de Radiodifusão, com a redação dada pelo Decreto
n• 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que
consta do Processo MC n' 29.000.0U6.962182, ·(Edital n•
108189), resolve:
I - outorgar permissão ao Sistema_Orós._de Rádio e Televisão Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Orós, Estado do Ceará;
I I - a permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outoigada em sua proposta;

III -esta permissãO_ somente produzirá' efeitos legais
após deliberação .do Congress_o Nacional, na forma do art.
223, § 3•, da Constituição;
IV- esta portaria entra em vigor na -data de sua publicação. - Antônio Carl~~ magalhães.
(A Comissdo de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 137, DE 1991
(N• 54/91, na Câmara dos Deputados)
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MENSAGEM N' 89/90
Excelentíssimos Senhores :MerrÍbros do Congresso Nacional:
,
Nos termos do artigo 49, inciSo XII, combinado com
§ 19 do artigo 223, da Constituição Federal, tenho a honra
de submeter à apreciação do Congresso Nacional, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Com~nicações, o ato constante 4_a Portaria no 268, de
28 de dezembro de 1989, publicada no Diário Oficiai da União
do dia 3 d_e janeiro de 1990, que "outorga permissão à Rádio
Onda Sul FM Stéreo Ltda., para explorar, pelo prazo de
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Carmo
do Rio Claro, Estado de Minas Gerais".
Brasília, 19 de fevereiro de 1990:- José Sarney

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DE N' 2190, DE 3 DE JANE!·
RO DE 1990, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO
DAS COMUNICAÇÓES _ _ • .
.. ...
. _
Excelentíssimo Senhor PreSidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determinei a publicação
do Edital n" 28/89, com vistas à implantação de uma estação
de radiodifusão sonora em freqüênciá modulada, na cidade
de Carmo do Rio Claro,_Estado de Mi!JaS Gerais. __
2. No prazo estabelecido pela lei, acorreram ã.S seguin- Te_s_ entidades:
Rádio Onda Sul FM Stéreo Ltda.,
Fundação Padre Penteado e
CRC Comunicações Ltda.
_
____ _
3. Submetido o aSsuritó ao exame dos órgãos competentes deste Ministério, as conclusões foram.n.o sentido d~
que, sob os aspectos técnico_ e jurídico, apenas a Rádio Onda
Sul FM Stéreo Ltda., satisfez às exigênciaS do Edital e aos
_requisitos da legislação espcífica da radiodifusão.
A Fundação Padre Penteado foi ilotificada a atender várias exigencias, entretanto, comunicou_ sua desistência na
"concorrência, Por motivos e interesses particulares".
A CRC Comuliicações Ltda., foi notificada a complementar seus documentos, porém não -se manifestou, _vindo,
posteriormente, a desistir de participar dã concorrência através de carta dirigida a este Ministério.
4.- -Assim, das_ entidades que se apresentaram, só foi
considerada formalmente habilitada a Rádio Onda S1.1l.FM
Stéreo Ltda.
·
S. Nessas condiçõ_es, à vista das entidades que se habilitaram (quadro anexo) à execução do serviço objeto dq edital,
tenho a honra de encaminhar o assunto à elevada consideração
de Vossa Excelência, encarecendo se digne enviar ao Con~
gresso Nacional a anexa portaria de permissão. O ato de ou~
torga somente virá a produzir seus efeitos legais após deliberação do Congre·sso Nacional, na forma do parágrafo terceiro,
do artigo 223, da Constituição.
_ .
Renovo a Vossa Excelência meus protestos do mais profundo respeito. -Antônio Carlos Magalhães.

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Onda
Sul FM Stéreo Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Carmo do Rio Claro, Estado
de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica aprovado o ato que se refere a Portaria
n• 268, de 28 de dezembro de 1989, do Ministro de Estado
das• Comunicações, que outorga permissão à Rádio Onda Sul
PORTARIA N• 268,
FM Stéreo Ltda., para explorar, pelp prazo de 10 (dez) anos,
DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
O Ministro de Estado das Comunji:::açóes, usando das
em freqüência modulada na cidade de Carmo do _Rio Claro,
- a:tribujções que lhe confere o artigo Í" do Decreto n~ 70._568,
Estado de Minas Gerais.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vig_Oi' n~ data de 18 de maio de 1972, e o artigo 32 do Regulamento dos
ServiçOS de Radiodifusãà, com a redaçãb dada pelo Decreto
de sua publicação.

8614

Quinta-feira 5

DIÁRIODO CONGRESSO NACIONA,L (~eção II)

de radiodifusão sonora, em onda média, na cidade de Morrin" 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que
consta do Processo MC n• 29000.002689189, (Edital n' 28/89), nhos, Estado do Ceará.
- sãla- de Reuniões da Comissão, 4 de dezembro de 1991.
resolve:
I -Outorgar permissão -à Rádió Onda- SUl FM Stéreo -MaUro Benevides, Presidente - Dirceu Carneiro, Relator
Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito - Beni Veras- Rachid Saldanha Derzi.
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüên~
ANEXO AO PARECER N' 509, DE 1991
cia modulada, na cidade de Carmo do Rio Claro, Estado
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
de Minas oerais;
·
n 9 126, de 1991 (n 9 18, de 1991, na Câmara dos DepuII- A permissão ora outorgada rCger-se-?. pelo Código
tados).
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulaFaço saber que o Congresso Nacional aprovou, e
mentos e obrigações assumidas pela outorgada em sua proeu,
, Presidente do Senado Federal, nos termos
posta;
III- Esta permissão somente produzirá efeitos legais do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seapós deliberação do Congresso Nacional, na forma do art. guinte
223, § 3~, da Constituição;
DECRETO LEGISLATIVO
IV- Esta Portaria -entra em vigor na data de sua publicaN•
, DE 1991
ção. -Antônio Carlos Magalhães.
Aprova o ato que outorga concessão à Radio UniAVISO n' 95- SAP.
versal de Morrinhos Ltda., para explorar, pelo prazo
Brasí1ía,_19 .de fever~iro de 1990
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
A Sua Excelência o Senhor
radiodifusão sonora, em onda média, na cidade de MorDeputado Luiz Henrique
- rinhos_, Estado do Ceará.
DD. Primeiro Secretáriõ da Câin3:ra dos Deputados
_ Art. 19 É aprovada a outorga de concessão à Rádio
Bra~ilia (DF)
·
Universal
de Morrinhes Ltda., para explorar, pelo prazo de
Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a Mensa~ dez anos, sem direi~o de _exclusividade, serviço de radiodifusão
gem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, -sOnora, em oDda média, na cidade de Morrinhos 1 Estado do
acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro Ceará, a que se refere O Decreto n~ 98.487, de 7 de dezembro
de Estado das Comuni~ções, ·na qual submete à apreciação de 1989.
Art. 29 Este decreto legislativo_ entra _em vigor na data
do Congresso Nacional o ato constante. da Portaria n" 268,
de
sua
publicação.
de 28 de dezembro de 1989, que "outorga permissão à Rádio
Onda Sul FM Stéreo Ltda., para explorar, pelo prazo de
PARECER N• 510, DE 1991
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi~
(Da COn:lissãÕ DfretoraY fusão sonotãem freqüência-'[nodulada", ita -Cídã:de de Carmo
Redaç_ão
final do Projeto de Decreto Legislativo
do Rio Claro,CStado de Minas Geiais".
n' 127, de 1991 (n• 10, de 1991, na Câmara dos DepuAproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excetados).
lência proteStOs--de -eTevãda estima e consideração. - Luiz
Roberto Ponte, Ministro-Chefe -do Gabinete Civil.
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
(A Comisslio de Educação).
de Decreto Legislativo n' 127, de 1991 (n' 10, de 1991, na
Câmara dos Deputados), qu'e aprova o ato que outorga conces·
OFÍCIO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
são à Rádio Sociedade de Soledade Ltda., para explorar serviDA CÂMARA DOS DEPUTADOS
ço de radiodifusão sonora na cidade de Soledade, Estado
9
N 341/91, de 3 do corrente, comunicando que a Câmara da Paraíba.
dos Deputado~ aprovou as eniendas do Se_nado ao Projeto
Sala de Reuniões da Comissão, 4 de dezembro de 1991.
de Lei da Câmara.: nn 125, de 1990 (n9 1.606/91, na Casa de - Mauro Benevides, Presidente, Dirceu Carneiro, Relator,
origem), que dispõe sobre a criação do Serviç-o· Nacional de Beni Veras, Rachid Saldanha Derzi.
Aprendizagem Rural - SEKAR, nos termos do art. 62 do
.. ANEXO AO PARECER N• 510, DE 1991
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Projeto enRedação final do Projeto de Decreto Legislativo
viado à sanção em 3-12-91.
n' 127, de 1991 (n', 10 de 1991, na Câmara de Depu_tados),
PARECERES
Faço saber que o Congf-esso N aciorlal aprovou, e
eu,
, Presidente do Senado Federal, nos termos
dd'art. 48, item 28, do Regimento Int~rno, promulgo o sePARECER N• 509, DE 1991.
guinte
(Da ComíSSão D'irf:tora)
DECRETO LEGISLATIVO
Redação rmal do Projeto de Decreto Legislativo
N•
, DE 1991
n" 126, de 1991 (n~ 18, de 1991, na Câmara dos Depu~
lados).
Aprova o ato que outorga concessão à Rádio Sociedade de- Soledade Ltda., para explorar serviço de radio·
A Comissão Diretora a"prêsenfa a· redaçaõ cfinal do Projeto .
difusão sonora na cidade de Soledade, Estado da Pa~
de Decreto Legislativo n' 126, de 1991 (n' 18, de 1991, na
raíba.
Câmara dos..Deputados),.que aprova o ato que outorga conc_essão à Rádio Universal de Morrinhas Ltda., para explorár,
Art. 19 É aprovado o ato a que se refere o Decreto
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço n9 99.078, de 8 de março de 1990, que outorga concessão
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é um fato concreto e que inúmeros .acidentes, como abalroaà Rádio Sociedade de Soledade Ltda.,_para explorar, pelo
mento em áreas tenninais de aeroportos, aconteceram por
prazo de dez anos, sem direito de ex~lQ..siyidade, serviço de
radiodifusão sonora, em onda média, na cidade de Soledade, causa da intensidaOe de tarefas acumuladas por um só piloto.
Enquanto diversos acidentes com aeronaves com um só
Estado da Paraíba.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data piloto são enumerados, muitos outros casos são registrados
em que um segundo Piloto· assume o comando da aeronave
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - O Expe- - e conclui as operações sem causar qualquer tipo de dano.
Têm sido inúmeros os casos d~ aeronaves de um só motor
diente lido vai à publicação.
que
conseguiram
realizar, com êxito, pousas forçados porque
Do Expediente lido, constam os Projetas de Decreto Legislativo n•' 136 e 137, de 1991, que terão tramitação com voavam durante o dia e em condições favoráveis de tempo.
prazo determinado de quarenta e cinco dias, nos termos do Por outro lado, há vários registras de casos - alguns, no
art. 223, § 19 da Co_nstituJçâo,-combfnado com o art. 375 p-rópiio Brasil- envolvendo aeronaves com dezenas de passageiros, que só não resultaram em sinistro porque o segundo
do Regimento Interno.
piloto completou o vóo.
De acordo com o art. 122~ II, b, do Regimento Interno,
No transporte aéreo regular, isto é, nas linhas aéreas
as proposições poderão rece_ber emendas, pelo prazo de cinco
internacionais, domésticas e regionais, as tripülações são consdias, perante a Comissão de EducaçãO. titi.iídas por, pelo menos, dois pilotos. O mesmo acontece
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) ,..- Sobre a com as aeronaves multimotoras que operam no transporte
mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1~ Secretário.
não-regular (táxi aéreo), conforme exigência do Departamento da Aviação Civil, através de nonna interna, a IAC 3.237,
É lido o seguinte:
de março de 1978, ora substituída pela IAC 3.206, de 29-2-85.
O que este Projeto de Lei propugna é que os mesmos
PROJETO DE LEI DO SENADO
critérios~ pelas razões expostas e diante dos exemplos concreN• 396, DE 1991
tos? sejam estendidos ãs aeronaves da_ denominada Aviação
Estabelece normas para vôo por instrumentos na
Gerai (de Serviços Aéreos Especializados; Serviços Adminisaviação civil e dá outras providências;
trativos; Serviços para Indústria e Comé[cio etCJ, com' a preO Congresso Nacional decreta:
sença de dois pilotos, independentes de tais aeronaves dispoArt. 1~ Na aviação civil, somente aeronaves multimo- rem ou não de "piloto automático", uma vez que - como
toras poderão realizar vóo por instrumento (IFR) e noturno.
é dito, na citada exposição de motivos, com muita proprieArt. 2o As tripulações das aeronaves da Aviação Geral dade: o piloto automático não vê, não ouve, não fala; sobrecertificadas para vôos por instiumen-tose-noturnos serão, basi- tudo não pensa nem decide. Finalmente, em caso de morte
camente, constituídas de (2) dois pilotos: comandante eco-pi- ou incapacitação do comandante (problemas cardiológicos,·
loto.
intoxicações etc), o ""piloto automático" não o substituirá":
Art. 3~ Esta Lei entra em vigor na data de sua- publicaçãQ, revogadas as disposições .em contrário.
Para reforço dos argumentos áqui expostos, juntamos
a esta proposição amplo material ilustrativo pesquisado pela
Justificação
Federação Nacional dos Trabalhadores em Transportes AéA segurança dos vóos é terriá de- permanente- pteocupação reos, a recomendação da ICAO sobre Medicina de Aviação
de todos os setores da, sociedade e sobre o qual o Congresso e o ~ocumento que a Confederação Nacional dos Trabalha·
Nacional tem sido chamado a pronunciar-se com freqüêntia; dores em Transportes Marítimos, Aéreos e Fluviais enviou
aos líderes dos Partidos, em 1985.
com vista ao seu aperfeiçoamento.
- - _ ---com argumento final, citando fato ocorrido em 14-6·91,
Em 1985, por ocasião da "Semana da Asa", todos os
Partidos receberam fundamentada exposição de motivos da quando falhou uma das turbinas do mOderno turno·hélice
Confederação Nacional dos Trabalhadores__ em Transportes Buffalo, de fabricação canadense mas, graças à segunda turbiMarítimos, Aéreos e Fluviais, e-rn que, a par da enumeração na em funcionamento, foi possível à aeronaves atingir o aerode falhas que têm ocasi<rrtado .os acidentes, são apontadas porto de Manaus, com o que se evitou mais um ·-acidente
medidas da mais variada nature-za, para redução dos seus fatal.
" _Sala das Sessões, 4 de outubro de_l991. Se-nador Pedro
riscos.
_
_
As propostas, somando cerca de oitenta itens, iam desde Sim ori
as de caráter imediato, dependendo de providências mera(A ComissãQ de ServiÇos de Infra-Estrutura- deci·
mente administratiVas- e-·ae fiscalização mais rigái'Osa, às-de
___ ~- _são terminativa).
competência do Poder Legislativo.
Dentre outros óbices ao bom .desempenho e à segurança
dos vóos, podemos destacar: a permissibilidade para que aero- O SR. PRESIDENTE (Epitáci() Cafeteira) - O projeto lido
naves monomotoras voem sob condições meteorológicas ad- será remetido à comissão competente.
· ·Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
versas ou em vôo noturno; a não obrigatoriedade de tripulação
1~ Secretário.
~!Jlpleta (de dois pilotos), e o riSCo" de-incapacitáÇãó-do piloto,
por problema de saúde.
.
.·
É lido o seguinte:
Em documento da Federação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aéreos, subscrito pelo seu PreSidente,
REQUERIMENTO N• 876, DE 1991
Sr. Silvio Minto e pelo seu Vire-Presidente, Comandante
Aloysio Ribeiro, além da minuciosa e convincehfe abordagem
Nos termos do art. 256, alínea a, do Regimento
dos aspectos técnicOs, deClara-se que- a incapaCitaçãO do piloto
Interno, requeiro a retifã.da, em caráter definitivo, da
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emenda por m,im_~presentada ao Projeto de Lei da
Câniara n? 81, de 19QQ.
Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1991. -Marco
Maciel

O SR. PRESIDENTE (Epitádo-Cafeteíia)- O requerimento lido será publicado e posteriormente incluído -~m Ordem do Dia, nos termos do art. 255,- inciso li, letra c, n"
10, do Regimento Interno.
Há oradores inscritos.
Concedo a palaVra ao nobre SenadorJúlio C~mpos, por
permuta com o nobre Senador Márcio Lacerda.
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- MT._ Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~ 5 e Srs. Senador_e~,_ uma
nova lei de imprensa está em gestação no <:;ongresso Nacional.
Se aprovado o projeto, a lei transformará o jornalista num
ser humano diferenciado, com direitos mais amplos que os
demais brasileiros. Palavras de Boris Casoy, do SBT.
O projeto acaba com a pena de pris_~q_para jornalistas._
As penas pela utilização da injúria, calúnia e difamação nos
jornais, rádio e televisão hoje podem levar o jornalista â prisão. Evidentemente, levadas em consideração particularidades de cada caso. Pelo projeto, nesta Casa do Congresso
o jornalista seria condenado à prestação de serviços â comunidade e multa. Discutem-se, ainda, os limites d~ __!_nulta cujo caráter seria indeniZa tório. Há quem ache que tal indenização deva ser paga de acordo com a capacidade económica
do jornalista em julgamento.
_
Ora, isso coloca os jornalistas em situação privilegiada.
Enquanto os jornalistas infratores arcam com penas de trabalhos ã comunidade e uma limitada multa, os demais brasU~iros
que cometeram os crimes de injUria, _calúnia __e difamaÇãO,
ficam sujeitos ãs penas previstas pelo Código Penal do País.
São dois pesos e duas medidas para cidadãos de u~ rp.esmo
país, o que é ínadmissível.
Há ainda um agravante: a injúria, a calúnia e a difamação,
evidentemente, tornam-se mais graves quando o ÍQª-trumento_.
de sua difusão é- a imprensa. Trata-se de um enorme megafone
que pode construir políticos e destruir reputações. No entanto,
pelo projeto, as pessoas que usam tal magafone arcam com
responsabilidade menores do que a fofaqueira que fala mal
da vida do vizinho em qualquer comunidade. Quem está dizendo isto é o Senador proprietário de veículos de comunicação
social: rádio, jornal e televisão, portanto, insuspeito para advertir esta Casa.
Trata-se de um grave equívoco que o Congresso está
prestes a cometer. O que a sociedade brasileira deseja é uma
imprensa com liberdade e responsa_l>ilid~çle. O projeto incentiva a libertinagem, não a liberdade de i~p!en_sa. É claro
que a atual Lei de Imprensa, autoritária, está a merecer reparos. Mas não se pode permitir que honras alheias sejam conspurcadas impunemente ou que a lei crie privilégios para jornalistas.
O projeto em tramitação lembra um trecho do livro do
autor inglés George Orwell "A Revolução dos Bichos,. em
que os porcos áSsumem o poder numa granja inglesa. l:fá
um decálogo democrático que deve nortear a vida dos demais
animais. Mas, com o tempo, os mandamentos vão sendo distoricidos pelo poder. Assim é que ao man-damento "todos os
bichos_ são iguais perante a lei" é a~resce.ç.!ªQ.9 _'~mas alguns
são mais iguais que os outros. O projeto da nova lei de impren-

sa que está sendo discutido agora, no Congresso Nacional,
quer que jornalistas sejam seres mais iguaiS -que qs outros.
às custas da sociedade brasileira.
Vamos abrir os olhos, Colegas Senadores, para impedir
mais este abuso perante o povo brasileiro!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) a palavra aC? nobre Senador Márcio Lac~rda.

Concedo

O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB -MT. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr's e_ Srs. S_enadores:
certos temas neSte País encántra"rri~Se sob o manto solene da
unanimidade. Pobres temas. A unanimidade parece ser· amor,;,
talha das boas idéias.
Projeto nacional, admillistração participava, descentralização, são alguns dos assuntos amaldiçoados pela unanimidade retórica. Socialistas, liberais, mouros e cristãOs, são todos
a favor. Teoricamente ninguém se opõe. Genericamente todos
apóiam.
Basta, no entanto, que o cidadão, o partido ou o grupo,
assuma alguma fatia de poder, qualifique-se, portanto, para
colocar em prática essas idéias e ... nada acontece.
No país das urgências~_ das prioridades emergenciais, dos
compromiSsos elite, das conciliações pela cúpula, princípios
administrativos e projetes globais são apenas matérias de discurso. Temas de palanque. O máximo que se consegue é
a sinceridade de um ministro confessando da tribuna da Câmara dos Deputados, onde estava a convite, que havia dois programas: um para as campanhas eleitorais, outro para governar
de verdade. Os deputados estarreceram-se não pelo conteúdo
da afirmação, de conhecimento de todos e da prática de muitos, mas pela desconcertante confissão.
Quando um governante rompe esse círculo e vai além
de seus compromissos de campanha, estimulando a criatividade cidadã e viabilizando concretamente a participação da
sociedade no_ cotidiano do Governo, há que se destacar e
louvar sua, prática. E mais do que isso, gostaria de tomar
um gesto concreto, urna experiência vivida e juntá-la a três
momentosos temas que angustiam a todos nós: papel do Estado, o projeto nacional e a modernidade.
Não fosse o Governador Luiz António Fleury, um respeitável companheiro de partido, teríamos, ainda assim, a obrigação de trazer a esta Casa um reflexão sobre o Fórum Paulista
de Desenvolvimento que, no último dia 28 de novembro,
realizou a sua quarta sessão plenária em São Paulo.
E como sabem os Srs. Senadores, esta reunião vai entrar
para a história. Não apenas pelo grave alerta vocalizado pe_lo
Governador António Fleury _em relação ã política recesssiva
do Governo Federal, mas também pelo anteprojeto de salvaguardas comerciais apresentado pelo empresariado paulista
ao Fórum de Desenvolvimento. Este anteprojeto, que certam_ente teremos a oportunidade de examinar nesta Casa, contém mecanismos de proteção à !ndústria e ã agricultura brasileira que já foram objeto de nossa apreciação no Senado
Federal.
Mas voltemos ao Fórum Paulista de Desenvolvimento.
A esta altura, com apenas seis meses de existência e funcioflamento, o Fórum j~ apresenta resu_ltados concretos que contrariam completamente o clima de pessimismo, o ambiente depressivo- e o desestímulo geral do Brasil: novos investimentos
no valor de 500 milhões de dólares e sessenta mil empregos.
Isso mesmo, Sr. Presidente, sessenta mil novos empregos,
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mais da metade deles no interior do Estado, especíalmente
no setor rural.
Qual a estrutura física,' burocrática e de pessoal para
gerenciaresse espetacular resultado? Duas salinhas de menos
de 20 metros quadrados, uma secretária e um assessor. -Nem
o "gerente", chamado de Secretário Executivo, está por conta
do Governo do Estado de São Paulo. O Jornalista Roberto
Mü11er foi emprestado pelo jornal Gazeta Mercantil, onde
é vice-presidente, para ajudar a viabilizar o--Fórum Paulista
de Desenvolvimento.
É bem verdade que, na localização desse re_duzidíssimo
aparato burocrático, está o segredo do sucesso: o Fórum fica
ao lado da sala do Governador Fleury, e o responsável político
pelo Fórum é o próprio Vice-Governador Aloysio Nunes Ferreira, que, no caso de São Paulo, é um vice que fala e, principalmente, age com todo o respaldo do titular.
O segredo do sucesso do FóruiJl de Desenvolvimento
de São Paulo chama-se, portanto, Decisãõ-Política. Decisão
política ampla, transparente, criativa. O Governador Fleury
convocou os melhores talentos da sociedade paulista para que
apresentassem e discutissem propostas e iniciativas que; segimdo suas próprias palavras, "permitisserri a um -só tempo a
retomada do desenvolvimento e a conseqüente geraçãO de
empregos". E não perguntou a essas pessoas a qu-e partido
pertenciam e se tinham colaborado com a sua eleição, a se
suas empresas serviam ou não ao Governo de São Paulo.
Trabalhadores, empresáriOs, técnicos, hitelectuais e ·políticos de todos os partidos e sem nenhuma vinculação partidária
trabalham lado a lado na busca de soluções, na geração de
idéias e na formulação de políticas de governo. Somente na
área empresarial são trezentos empresários te tinidos em treze
grupos temáticos. Eles se reúnem fora das instalações públicas
para debater as complexas questões da mais lm-pórta-nte Unidade económica da Federação.
Faço questão de anexar_ a este pronunciamento, requerendo seu registro nos Anais, a relação dos membros da Comissão Executivo do Fórum Paulista de Desenvolviinento,
bem como de todos que compõem os grupos temáticos. Considero-os pioneiros-de uma caminhada que a Nação haverá
'de seguir e a Históiia de reconhecer.
o Sr. Magno Bacelar - V. Ex• me permíte -um --aparte-T

O SR. MÁRCIO LACERDA- Com prazer, ouço V.
Ex~

O sr. Magno Bacelar- Nobre Senador, ouvindo o pronunciamento de V. Ex~, da maior importância, quero congratular-me pela oportunidade com que traz a esta Casa detalhamentes sobre essa iniciativa do Governador Luiz António
Fleury. Embora não seja do meu Partido, S. Ex• tem demonstrado ser um grande brasileiro. Essa iniciãtivã. paulista, que
sempre foi pioneitã -no nosso de_senvolvimento merece sei
seguido. Chegou o momento em que uma cada brasileiro_deve
procurar dar tudo de si, para vencer as dificuldades; esquecer
as ip.iciativas de Governo, porque elas são realmente o que
foi dito pelo Ministro: um_a coisa é para o _eleitor, a outra
é a realidade que estamos vivendo neste momento no País.
Minhas congratulações a V. Ex•_ e ao Governador Luiz António Fleury pela iniciativa. O SR- MÁRCIO LACERDA - Agradeço a V. Ex' -9
aparte, que enriquece o meu pronunciamento. V. _Ex~ se antecipa à minha proposta de trazer a direção do Fóium Paulista
para realizar uma palestra P.a~anós, Senadores, dando-nos
maiS detalhes dessa iniciativa que cõnsidero muito importante.
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O FórUm Paulista de Desenvolvimento é, na verdade,
uma "usina" de idéias moVida peJa energia da política. Esta
"usina" está produzindo com alta qualidade novos padrões
de financiamento de Obras públicas e novos sistemas de parceria entre Estado e iniciativa privada. Abertos, transparentes,
muito diferentes da tão execrada prática dos favores, compadrios ou lobbies geradores da corrupção e do descrédito. A
"usina" está produzindo ainda programas de incentivo ao desenvolvimento industrial, decisões compartilhadas de natureza
fiscal e até mesmo um novo tipo de empresa.
A Companhia Paulista de Desenvolvimento é um misto
de agência de desenvolvimento com empresa de participação,
cuja composição acionária é quase totalmente privada- cerca
de 95% - mas onde o Estado de São Paulo tem poder de
veto e decisiva influência no que se refere aos objetivos sociais
da empresa.
A Companhia Paulista de Desenvolvimento vai contribuir
para 3. viabilizaÇão concreta de unia Série de alternativas que
vão desde a alteração ·da matriz energética até a construção
de portos e viabilização de hidrovias. Com um capital de
aproximadamente cinco milhões de dólares, a Cia. Paulista
de Desenvolvimento vai alavancar atividades económicas geradoras de riquezas e de empregos.
Mas a Cia, Paulista de Desenvolvimento não é o único
_braço executivo do Fórurri: a Agência de _Dese_nvolvirnento
Tietê-Paraná -ADTP, também em parceria com a iniciativa
privada, esta sem fins lucrativos, objetiva ser "o pólo de convergência de interesse voltados para o desenvolvimento da
região de influência direta da hidrovia Tietê-Paraná, monumental obra que, nas últimas décadas, vem conjugando os
esforços da União, dos Estados e das Municipalidades".
Além do estímu)o e do apoio â diversificação das atividades económicas mi região da hidrovia, que promoverá a interligação das bacias P_araná/Paraguai, a ADTP assume a histórica
responsabilidade de contribuir para a implantação do gasoduto
Brasil-Bolívia.

-o Sr~ Júlio Campos- Permite-me V. E~ um aparte?
O SR. MARCIO LACERDA - Perfeitamente, Senador
Júlio Campos.
O Sr. Júlio Campos- Estamos ouvindo com muita atenç_ão o seu importante pronunciamento, em que V. Ex• analisa
ã re"aJ.ização do Fórum de Desenvqlvimento que est4 ocorrendo em São Paulo. Iniciativa pioneira do Governador Fleury
Filho e da classe empresarial paulista, ela merece ser realmente
transportada para os demais Estados do Brasil, principalmente
neste momento que vivemos de penúrias em termOs de recursos e desenvolvimento para o interior brasileiro. Nesta oportunidade, V. Ex~ realça que a Campanhia Paulista de Desenvolvimento é uma usina que está -prodUzindo nOvas idéias para
fugirmos dessa grande recessão económica que vem tomando
conta do País. Um dos assuntos abordados aqui é a navegação
fluvial, que é de vital importância_ para o desenvolvimento
brasileiro. Há poucos dias, realizou-se, em Cuiabá, o Encontro
Nacional da Bacia do Rio Paraguai, Paraguai/Paraná, assunto
que V. Ex', como Senador, já abordou aqui no-Congresso
Nacional. V. Ex~ contou com a participação do seu irmão,
õ--eX-Deputado Estadual José Lacerda, que o representou
-naquele evento, eín que an-alisamos, com a participação de
autoridades brasileiras, a viabilização também de um desenvolvimento maior para Mato Grosso, utilizando a navegação
fluvial através da Bacia do Rio Paraguai. Na oportunidade:
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contamos, em Mato GroSso, com a presença do Minsitro do
MARCOSUL, Dr. Carlos Chiarelli, que levou o entusiasmo
pela interligação de Mato Grosso_ e Mato G_rosso do Sul com
os países vizinhos, Paraguai, Uruguai e Argen_tina e, no caso
de Mato Grosso, com ã Bolívia. V. Ex~ e eu somos defensores
da integração entre Brasil e Bolívia, através do Mato Grosso,
através da estrada que liga Cárceres a São Matias e1 futura~
mente, ao departamento de Santa Cruz de- Ja Sierr(l, com9
também através da navegação fluvial. Cons_eguimós obter do
Secretário Nacional de Transportes, Dr. Amorim Figueiredo,
atual Diretor desse órgão do Ministério da Infra-Estrutura,
o compromisso de que irá investir recursos de mais de 12
milhões de dólares, no ano que vem, no Estado de Mato
Gi'ossó, para vi8.bilizar a utilização, durante o ano todo, da
hidrovia. Nesse instante, entrou a sua, a nossa região da Granw
de Cáceres, que será a grande beneficiada çom a navegaç-ãO
fluvial. Pedimos às autoridades federais que copiassem o modelo de navegação do Tietê --Paraná e o utilizasse na bacia
do Paraguai, aproveitando, assim, o mesmo trabalho que vem
sendo feito em São Paulo. Parabenizo V. EX" e recomendo
aos outros Estados qUe também sigam a mesma norm_a de
São Paulo~ Há um ditado que diz: em tempo de murici, cada
um cuida de si. Está na hora de os Estados cuidarem de
si, já que ã União está riesSa situação ·difícil que está vivendO.
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O Fórum de Desenvolvimento é um testemunho eloqüente da viabilidade deste País. É um elemento vivo, palpitante

mesmo, de um Projeto Nacional, tanto na sua forma como
no seu conteúdo, tanto nos seus projetas quanto nos seus
métodos.
~
.
O Fórum é uma resposta política à crise que vivemos.
Diante do esgotamento da capacidade financeira, da crescente díVida pública e da continua queda da arrecadação física,
o Governo Fleury não sucumbiu à tese pseudoliberal do Estado mínimo, nem se atirou à venda desesperada, por qualquer
preço e por·qualquer moeda das empresas estatais. Tampouco
entregou a economia de São Paulo à mão invisível do mercado
- que em magistral fras~ do professor Afonso Guerra, dirigente do PSOE, que há pouco nos visitou, "'esbofeteia sempre
os mesmos rostos".
Ffeury fez o contrári_o. Estribado no prestígio de realizações governamentais da gestão do seu antecessor Oreste Quércia, hoje na presidência do meu Partido, e aproveitando experiências já esboçadas também no primeiro governo eleito em
São Paulo após o golpe de 64, o de Franco Montoro, o Governador Luiz Antônio Fleury jogou todo o poder político e
o grande aparato administrativo e financeiro do Governo de
São Paulo num grande lance de_ articulação política, social
e econômica.
Não fez como o Governo Federal, que estende uma mão
ao entendimento e com a outra golpeia os seus interlocutores.
O SR. MAR CIO LACERDA -Agradeço ao nobre Senao· FórUm é a prova da. via.bilic!a_de_ .Po entendimento e da
dor Júlio Campos·, meU conterrân_eo iluStre,_ a intervenção
necessidade do Estado como coordenador da_ sociedade__,_
que enriquece meu ptonunciamerfto sem- nenhuma dúvida.
Ao irivés de minimizar o papel do Estado, no caso conCompartilho da sua opinião de que a hidrovia do Rio Paraguai
creto do Governo do Estado de São Paulo, Fleury ampliou
é a principal artéria, que vai propiciar, inclusive, a consolieste papel sem que isso significasse aumento da máquina estadação do chamado Mercosul.
tal. Ao invés de privatizar o Estado, colo_cando-o a serviço
COmo eu dizia-. -Contribuiu na construção do gasoduto,
de interesses privados, com subsídios,_compras desnecessárias
Brasil/Bolívia. Este gasoduto terá imensa repercussão para
ou outros mecanismos, Fleury colocou o Estado como interve~
toda a economia brasileira, na medida em que amplia a base
niente e organizador das forças produtivas.
energética para as atividades produti'vas em São Paulo e no
Penso que o Presidente Collor ganharia muito se estuCentro-Oeste. A utilização do gás boliviano viabiliza a Bolívia
como mercado e como parceiro do Brasil. Estabiliza uma dasse com profundidade essa experiência.
Penso e proponho que iniciativas como esta sejam desenbalança comercial até agora extremamente desfavorável ao
volvidas em todos os Estados do nosso País,
país irmão.
____________ _
Penso ainda que essas experiências criariam efetivas conNeste ponto, Sr. Presidente e Sfs. Senadores, o Fórum
Paulista de Desenvolvimento está prestando um serviço murto dições para o grande e verdadeiro entendimento nacional que,
a meu -ver, poderá fazer o Pafs enfren!ar a crise, recuperar
significa ti V<> ao esforço da integração Iati:go~americana, contrio crescimegto, adquirir credibilidade e ocupar o espaço que
buindo para a efetiva integração entre as_ naçõ~~ ~~i_n_has e
lhe cabe no concerto das nações.
especialmente para a união social e econômicã dos até então
excluídos do mercado e do progresso: o componente vertical
O Sr. Humberto Lucena - Permite V. Ex' um al?_al_1e_? __
da integração, sem _o qual teríamos apenas um espaço maior
O ~SR. MARCIO LACERDA -Com prazer, ouço meu
de pobreza e desigualdade.
Líder.
Mas não é minha intenção descrever com detalhes as
atribuições, as conquistas e ·as repercussões económicas do
O Sr. Humberto Lucena - Desejo ir ao encontro das
palavras de V. E~ porque, na verdade, não podemos descoFórum Paulista de Desenvolvimento.
Seria impossível, contudo, examinar o altQ significado nhecer o extraordinário esforço conciliador que vem realipolítico do Fórum sem que tivéssemos uma visão mais nítida zando, em São Paulo, o Governador Luiz António Fleury,
que possui grande sensibilidade, no que tange ao encaminhade seus resultados concretos.
Mas teremos, creio que ainda este ano, numa das co~s~ mento de soluçdes para a problemática económica que tantO
sões técnicas do Senado Federal, o próprio Governador Luis nos atormenta. Logo após o discurso de V. Ex~, terei oportuAntônio Fleury e o seu Vice-Governador Aloysio Nun~s,FerR nidade de fazer pronunciamento, como Líder do PMDB. mais
reira para explicarem aos Srs. Senadores, com IT!~ióres detaR uma vez, a respeito da brutal recessão a que está submetida
lhes e números mais precisos o funcionamento desta extraor- a nossa economia. Na oportunidade tecerei também alguns
dinária "não-repartição"; deste curioso "não-órgão governa-- comentários a respeito do Fórum de Desenvolvimento de São
mental" que é o Fórum Paulista de Desenvolvimento, no Paulo. Creio, como' V. EX', que os resultados desse fórum
anunciados pelo Governador Luiz Antônio Fleury :--que cerpróprio dizer do Governador Fleury.
___ _ _
Insisto, portanto, em realçar o significado político do tamente será o seu porta-voz junto ao Presidente da República, nobre Senador Mareio Lacerda, são um passo mais
Fõrum.
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tações e ingerências do Estado que de maneira tão eloqüente
e "sincera" hoje execram. Foram alguns liberais do BEM
plo do que ocorreu na Espanha, no México e em Israel, com que IX)m_ as políticas citadas conduziram a esta dívida externa
que nos sufoca. Notáveis figuras Çe ecqn~mis_tas que ~caba
vistas a um plano económiCo alternativo a ser ·costu_radq ~nt.re
o GOverno e ·a Sociedade, a partir dos partidos políticos, em:.. -r3m, coiri suas- formulações ortodoxas uma.hor~, ou heteropresáriOs, trabalhadores e demais segmentos. Na verdade, doxas outra, construindo e legando à sociedade brasile~ra este
o Fórum de DeSenvolvimento de São Paulo colocou na mesa IJ19~g,trq que é o nosso est~d<? privatizado e a economia cartoalgumas sugestões concretas, particularmente quanto a um riarizada, que com certeza já nos causaram tanto mal.
Pior, Srs. Senadores, tais senhores se apresentam hoje
programa mínimo de emergência a ser im'plementado no País
durante seis meses a um ano, tempO necessário para maturar -ã soCiedade brasileira como grandes críticos do modelo e como
uma reflexão a· respeito das causas estruturais da crise econó- propositóres de novas e não menos .convencionaiS fórmulas
mica que nos leva, cada 'vez mais, a uma inflação que se de salvação da economia, sempre através de recessão, juros
está tornando crónica, pondo em risco_ qualquer plano de altos, desemprego, baixos salários, pobreza, fome e agora,
estabilização-que porventura se queira executar no Pafs. Meus ainda ameaçada com o fantasma tétrico do cólera.
Esta breve referência à trajetóri3. dos liberais brasileiros
parabéns a V. Ex•
se faz necessária para que possamos estabelecer comparação
O SR. MAR CIO LACERDA- Agradeço ao nobre Líder entre dois conçeitos: àquele dos critérióS econCnrticiStas~que
prevaleceram no regime autoritário e,~ pcirTnêrcia, Continuam;
do meu Partido o aparte.
A idéia deste pronunciamento é chamar a atenção não ,-e esté nõvó- coiic"eitO, nova e rD."oderna prática, ainda que apesó dos Srs. Senadores~ mas especialmente dos outros Estados nas regionalmente exercitado.
da Nação para a ímportâncra dessa relação aberta, modema,
Como se vê, Sr. Presidente e Srs._Senadores, é possível
entre o Estado e a sociedade, porque deve haver um fórum governar. Nos casos citados de São Paulo e Cea-rã, sob o
onde questões de interesse coletivo possam s-er discutidas pelo comando pessoal de governadores que ampliaram a sua crediEStado, pelos trabalhadores, pelos empresários, em nível de bilidade _no ato mesmo do exercício de governo.
igualdade, de maneira tra!J.sparente e aberta.
Em outros casos, a crise política profunda produziu surSr. Presidente e Srs. S_enadore_s, af está, um caminho preendentes resultados. Alterou até .na prática o sistema de
governo.
seguro para a verdadeira modernidade.
Ê o caso da minha pequena cidade, Cáceres, infinitaE não se diga que isso só se aplica em São Paulo, dada
à sua grandiosidade económica. _ _ ___ __ _____
_ m_ente menor que os estados já citãdos, marca_da pelas vicissiO Governo Tasso Jereissati e agora o Governo Ciro Go- - . tudes que atingem todos _os pequenos _e médios municípios
mes, no Ceará, demonstraram também que a utilização de brasileiros, impOrtante no entanto pela sua localização, bem
um ingrediente poderoso para a política, chamado •'Credibi- no centro da América do Sul, e porto mais alto do sistema
hidroviário dos rios Prata/Paraguai, elo de ligação do Cone
lidade'', opera verdadeiros milagres.
Acrescentando o "Fator_Trabalho'~__ao binómio Educa- Sul. .Lá em Cáçe:res, Sr. Presidente, vivemos hoje um inusitado
ção/Saúde que lhe servira de slogan, o Governo_ do atual presi- parlamentarismo emergencial e consensual: afastado o Predente tucano articulou fábricas-escolas_com micro e pequenas feito por decisão unânime da Câmara de Vereadores, seu
empresas por todo o interior do Ceará. Tomou a decisão sucessor, o companheiro e amigo José Araújo, diante do grapolítica de fragmentar o volume das encoMendas governa- _víssimo _quadr!) administrativo financeiro, convocou todos os
mentais, possibilitando a participação das pequenas e mi~ partidos políticos da cidade e formou um _governo parlamentar
croempresas. Assim, carteiras escolares, material de escritó- de consenso. Não aceitou sequer a recusa de alguns que se
rio, de limpeza e tudo que podia ser comprado de empresas dispunham a colaborar, mas declinavam da participação. Ou
cearenses com igual qualidade e preços, passou a ser produzido seja, derrubou o muro.
E temos hoje em Cácáes um governo de coalisão funcioe comprado lá mesmo.
O Geivéfu(,-- Jereissati, ao iiiVéS -de ffente~; de Serviços, nando tão bem que, se por ventura o prefeito titular recontão efémeras quanto inefic-azeS e passíveiS-de manipulação, quistar seu mandato na justiça, a sociedade civil que, através
viabilizou, por exemplo, fábricas de paralelepípedos nas re- de suas organizações mais representativas, inclusive as sindicais, também participam da administração pública, já se pregiões onde a seca impedia qualquer atividade agropecuária.
E segundo nos informa o atual deputado socialista Ariosto para para exigir a rnariutençãci do atual "gabinete parlamenHolanda, em tudo havia a preocupação com a qualidade. • tar".
Os professores das _fábricas-escolas eram engenheiros do NúTentei demonstrar, Sr. Presidente, Srs. Se_nadores, que
cleo de Desenvolvimento Tecnológico do Ceaiá --= NUTEG apesar da crise este País é governável.
Citef exemplo de partidos diferentes e poderia ter incluído
-rompendo assim o ciclo de ignorância-que envolve o ensino
básico brasileiro, onde os professores sabem quase tão pouco aqui outras experiências bem sucedidas de governos da esquerquanto os alunos.
da democrática, como Vitória, no Espírito Santo, sob o coSe entendo bem, estas experiências estão muito longe mando do ex-deputado Vítor Bouaiz, do PT; do extraordinário
do liberalismo, espeCüdmente o defendido pelo chamado Blo- desempenho de Jacó Bittar, em Campinas, sem partido mas
co de Economia Modema, também conhecido pelo codinome eleito pelo PT; de Arthur Virgílio Neto, no timão de uma
BÉM, concebido e dirigido por notáveis figuras ·que· durante cidade tão complexa como Manaus; e se não quisermos andar
anos conduziram com amplos poderes e até sem oposiç-ão maiS do ciue quinhentos metros, temos aqui mesmo no govenio
-porque amordaçada-, a construção desse modelo econó- do Distrito Federal, o sucesso de Joaquim -Roriz, que embora
mico: Eles que criaram as estatais desnecessárias cuja venda não incluído entre as lideranças da esquerda brasileira, realiza
hoje advogam; que criaram este centralismo que hoje conde- um governo progressista e com a nítida participação de impornam; que criaram também- esta parafernálía "de ie-gulamen-. tantes técnicos e intelectuais de esquerda.
concreto na direção do grande entendimento nacional que,
por sua vez, transformar-se-ia de repente, num pacto, a exem-
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O que tentei demonstrar neste discurso _é que o Brasil
é governável. O de que necessitamos é de um projeto nacional

compatível com a nossa :realidade e respald~do politicamente
por uma maioria progressista.
.
__
E aqui chamaria a atenção dos Srs. Parlamentares dos
diversos partidos de Oposição.
O que gostaria de acrescentar como concl1,1são é que um
projeto nacional não-é um mero plano tecnocrático. Um projeto nacional deve ser fruto do esforço têó~ico e prático de
generalizar as experiêndas"de sucesso. somando-as, articulando-as, e criando uma sinergia maior que a sua soma aritmética.
São experiências, Sr. :Presidente, de partidos que nunca
deveriam ter-se separado. Essas forças têm obrigação de se
reagrupar em nome da dívida que temos com o nosso povo.
Nós, as elites políticas brasileiras, não podemos negar _ao povo
que nos elegeu a chance de fazer esta Nação existir para
todos.___ ·.. -,. .
PMDB, PSDB, PDT, PT, PSB, PC do B e PCB formariam uma-sólida maioria progressista, capaz de oferecer urna
alternativa ao País, com ou contra o Pr~sidente da RepúbJica.
Como Governo ou çomo Oposição.
EquivOcamo-nos ·quatidO imaginamás que a transição tinha - se completado no Estado de Direito. A deiiJ.o_c~acia
fo.rmal é absolutamente indispensável, é Va~or absoluto e
universal, mas se não conseguir traduzír~se em distribuição
de renda, em col_!_dições _dignas de vida, vira sinônimo de privilégiO à" paiSaiiã.--; civil. É necessário democratizar socialmente
a democracia que soubemos construir institucionalrri.eni:e.
Os exemplos de São Paulo, Ceará, Cáceres e tantos outros
demonstram a possibilidade de governar democraticamente.
Cabe agora aos pa·rtidos, no plano nacional, constituir
uma maioria progre"ssista parit dar um rumo ã Nação. Cabe
ao meu PMDB, ao PSDB, ao PT e ao PDT, pelas suas dimensões, responsabilidades e representatividade, entenderem-se
com urgência, parã fazer no Con~sso, nas ruas, nos governos
estaduais e municipais sob sua díreção, o__ que o Governo
Federal recusa-se a fazer: governar cbm O povo ·e·~ pãrã o
povo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, constituir uma maioria
progressista é JÍfé~Cóiidiçáo para viabilizar um projeto nacional
que garanta a governabilidade e promova a efetiva -rn.oderriizaçãa do Pafs.
Muito obrigado.

(DOC"UMENTO A QUE SE REFERE Ô SR.
MÁRCIO LACERDA EM SEU DISCURSO:)
COMISSÃO EXECUtÍVA
Coordenador: Aloysio Nunes Ferreira Filho
Secretário-Executivo: Roberto Milller Filho
Membros: Luiz Gonzaga Belluzzo- Júlio Sérgio Gomes
de Almeida -José Antônio Barros Munhoz --Frederico
Mathias Mazzucchelli - Eduardo Maia - Arnaldo Jardim
- Siiiézio Jorge Filho - Luiz Carlos Delben Leite
Fórum Paulista do Desenvolvimento conta com 13 grupos
temáticos:
__ _ _
_
Alteração da matriz energética
-Nelson Barreira (Coordenador) - Associação Brasileira de Concessionárias de Enúgia Elétrica
-Antônio Ermírio de Moraes (SIA Indústrias Votorantim)

·

.

.

-João Guilherme Ometto (Cooperctisar)

-Paulo Roberto Rodrigues Buttori (Supresa Hitchiner
S/A)
-~oberto Cayubi Vidigal (Confab Industrial S/A)
_ - Aldo Narcisi (Associ~_ção BraSileira para o Desenvolvimento das Indústrias de Base- ABD.IB)
- - Luiz Gonzaga Bertelii (AsSociação das Indústrias do
Açúcar e do Álcool do Estado de São Paulo)

Programa habitacional
-Júlio Capoblanco (Coordenador) - Construçap CCPS
Engenharia e Comércio SIA
·
-Cristiano Kok (Engevix- Engenharia S/A)
-Roberto Capuaho (Roberto Capuano Imóveis SIC Lt·
da.)
-Mário Amato (Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo -FIESP)
...
. .-.,
.
- Écio Thom.az (IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas)
Jovens empresários
-Marcelo Julião Marcondes (Coordenador - Droga
Center S/A Distribuidora de Medicamentos)
-Marcelo Carola (Fazenda Contendar - Açucareira
Bortolo Carolo S/A)
~ Soraya Calí! Dib (Laguna Comércio e Indústria SIA)
-Juan Manuel Quiroz (Veco do Brasil Indústria eComércio de Equipamentos Ltda.)
-Célia Antunes de Souza (MicrotecSistema Ind. e Com.
SI A)
-José Luiz Masini (Ipiranga Aços Especiais)
Informatização da justiça
-:. . .:.:. . DiniÕ de Santls- Garcia - CoordenadOr (Desembargador)
-Luiz Carlos Mendonça de Barros (Banco de Investimentos Planibank S/A)
- AntôiliO Correa Meyer (Associação dos Advogados
de Sao Paulo)
- -Carlos ·Eduardo Correa Fonseca (Itautec Informática
SIA e Conselho da Abicomp)
_ ..
- -..:.._:Reriato Martins Costa (Associação Paulista do Ministério Público)
· -Walter Fanganielo Maierovitch (Juiz de Direito)
-Jayme A. de A. Cavalcanti (Advogado)
-Celso Cunha Mori (Advogado)
PriVatização de empresas e concessão de seniços públicos
'-Antoninho Marmo Trevisan (Coordenador)- Trevisan Associados
,_.-Celso Lafer (Metal Leve SIA Indústria e Comércio)
-Jorge Jacob (Grupo Fenícia)
- CarJos Eduardo Moreira_ Ferre_ira (Cia. Paulista de
Energia Elétrica)
-.:...._David Ca_simiro Moreira (Consemp consultaria e Empreendimentos da Indústria Ltda.)
-Wilson Armelin (ManahS/A)
-RicardO Portugal Gouvêa (Escritório de Advocacia
Portugal Gouvêa)
-Adriano Branco (BRC - Consultores em Logística
.
.
e Planejamento SIC Ltda.)
- Calil Cury (CBPO - Cia. Brasileira de Projetes e
Obras)
-Mário Engler (Procurador)
-Arnaldo Jardim (Deputado Estadual)
--~Sérgio Tabacow (Tabacow)
-Álvaro Augusto Vidigal (Bovespa)
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Modernização empresarial e utilização de microinformá-

tica

-~ M~rio Bernardirti (Coordenador) - Abínlaq/Sindimaq. .'
.. ,
',. '. '..
. • ..
-Paulo Aguiar Cunlia (Grupo Oltra)" · · · ·
-'-EdSon vai Musa (Rhodia SIA} _·
-José Mindlin (Metal teve)
-Emerson Kapaz (PNBE)
~Paulo Bastos Tigre (UFRJ)
-Armando José Peralta (Associação Paulista de .Super~
mercados) -

"

-

--

- -

~Carlos A.G. Inglez de Souz;a (Met,al Leve)
- Lívio Gioza (Cenam)
_
-Salvador Perrotti (Abinee)
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~José Eduarslo ,do Nascimento (Associação P~'!lista de
Empreiteiros de Ol>ras Públicas ~ APEOP).
-,OJacyr de.Moraes (Banco Itamarati A)

si

-Sebastião F. Cámargo (Can;targ9_Correa)
·--; -Carlos Alberto Lancelotti (Sind. de In_d. da Construção
de Estradas, Pavimentação e Obras .de, Terraplenagem .em

Qeral c! o Estado de São_ Paulo) _
.
'
-Antônio Marino Boralli (Citibank}" ___ --~ _-- . · ·
-.Leo Wallace .Cochrane Júnior (Fe\)raban -Federação

Brasileira das Ass~ciações de Bancos).. .

_

- Luiz Eulálio,qe Bueno Vidigal Neto.(Cobrasma)
Turismo

.___(:TI - CóhSU.horia rurística Integrada
~ Caió Luiz C. dê Carvalho (Coordenador)
.:. . . . :. Levingstone Correia- Sucasas (Pan ROtas Edito-ra Lt-

Portos e hidr,ov.as

··-'-Plínio 'Assmahh '(Co"orderiador) - Açopait. Trading
SIA Cia. de Ferro e Aço de Vitória
··
• ·
- Olacyr de Moraes (Banco Itamarati SIA)
-Wilson Quíntella (Comercial Quintella) ··
-Pedro Britto(Cotia Trading)
-Paulo Reis Magalhães (Papel e Celulose Champion)
Integração tecnológica ~ Eduàrdo Pereira de

Quinta-feira~

universidade e setor produtivo

Carvaiho (Coordenador)- Agro-

ceres.

- Alan Belda (Akoa Alumínibs)
- Ney Bittencourt de Araújo (Agróceres)
-Bruno Nardini (Indústrias Nardini _S/ A)

-Eugênio Staub (Gradiente)
- Lamartini Na varro Jr. (Destilaria Alcidia S/A- Sociedade dos Produtores de Açúcar e de Álcool)
.
-Roberto Leal Lobo e Silva Filho (USP)
-Carlos Vogt (Unicamp)
-Paulo Milton Barbosa Landin (Unesp)
~Arthur Roquete de Macedo (Unesp)
-Flávio Fava de Moraes (Fapesp)
- Nildo MasinL(E.mpire)
Promoção de exportação

-Paulo Nogueira Batista (Coordenador)- Embaixador
- Laerte Setubal (Duratex)
-Abraham Kazinski (Cofap)
-Luís Fabiani (Cica)
-Lázaro de Melo Brandão (Bradesco)
-Wilson Sábio de Mello (Samelo)
- Alex Fontana (Sadia)
-Marcelo Masini (Em pire)
- Luiz Eulália de Bueno Vidigal Filho (Cobrasma)
Desregulamentação

-Flávio Telles de Menezes (Coordenador)- Sociedade

dá.).
-

Goiaci Alves Guimarães (Rextur Viagens

Ltda.)
·
·
· ·-~Roberto Klabin (SOS Mata Atlântica)

e Turisfiro

-·- ..:..::cattos Roberto Nascimento (Banco Real) .
-Caio de Alcântara Machado (Alcântara Machado Feiras e Promoções Ltda.)
'
~Wiliam

Wanderley Jagge (Franca!)

-António Reinales (Associação Brasileira da Iridústria

Hoteleira- São Paulo)
.
· ..,- Virgflio Carvalho (Hotéis Melia)
_-Pedro D'Alessio (Anhembi- Centro de Feiras e Con-

gressos)
-

Luiz Renato Ignarra (Faculdade .J?..nhembi Morumbi)

Agroindústria

·-'-Mário Alves Barbosa Neto (Coordenador) - Sin9icato da Indústria de Adubos Manah SIA
-Edmundo Klotoc(Assoc. Bras. lnd. da Alimentação)
- Luiz Fernando Furlan (Sadia)
- Yapery Tupiassu de Brito Guerra (FMC po .Brasil lnd.
e Com. Ltda.)
~Minoro Takano (Cooperativa Agrícola de Cotia)
-Milton Dallari (Engenharia e Consultório Decisão)
- Ruy Altenfelder Silva (Moinho Santista)
-Roberto Rodrigues (Eximcoop)
·
··
- Giani Grisendi (Parlamat)
. --· .,.. _l)urante o disçurso do Sr. Márcio Lacerda, o Sr.
.. Epitácio Cafeteira, deixa a cadeira da Presidência, que
é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presidem~._
Durante o discurso do Sr. Mdrcio Lac"erda, o_ Sr.
Mauro Benevides, Presidente, deiXa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Alexandre Cosia, ]<!
V ice-Presidente.

Rural Brasileira

-Daniel Sahagoff (Fiesp) .
_
O Sr. Ney Maranhão- Sr. Presiâente, peço a palavra
-Abram Szajman (Federação do ComérCio. do Estado . para uma breve comunicação, em nome da Liderança.
de São Paulo) .. . _.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a
-Joseph Michael Couri (Sind. da Micro e Peq. Indústria
palavra ao nobre Líder do PRN.
do Estado de São Paul()) .
.. _ _ -~
O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE. Para uma comu-Lincoln da Cunha Pereira (Associação Comercial de
nicação. Se"m revisão do orador.) - Si:. Presidente, s~s e
São Paulo)
. __ . __
Srs. Senadores, neste momento, quero dizer à Casa. ao Senado
-Pedro Camargo Neto (Socíedade Rural Brasileira)
_dª República, que Pernambuco perde um dos seús grandes
-Alencar Burti (Fenabrave)
Financiamento de projetos de infra-estrutura pelo setor -líderes do jofnalísmo, do bravo Leão no Norte, o jornalista
Antônio Camelo, que faleceu esta madrugada.
privado
Antônio Camelo foi um homem que lutou a vida toda
- Ruy Martins Altenfelder Silva (Coordenador)- Moipela liberdade, pela democracia, sendo uma das figuras mais
nho Santista - -

8622 Quinta-feira 5

DIÁRIO bO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Qfilhantes do jornalismo pernambucano; diretor do Diário
de Pernambuco, jornal mais anfigo da América Latina, foi
discípulo do inesquecível jornalista AsS:íS.Chateaubríand.
Assim sendo, Sr. Presidente, como pernambucano, peço
que seja transcrito nos Anais do Senadá _este voto de pesar
pela perda irreparável do jornalista Antônio Camelo.
O Sr. Humberto LUcena- Permíta-irie V. Ex• uni aparte.
O SR. NEY MARANHÃO- Co~'muita honra nobre

Senador.
O Sr_. Humberto LUcena- Desejo associat-Irfe à manifestação de pesar de V. Ex• pela morte do jornalista Antônio
Camelo, que era superintendente dos Diários Associados, de
Pernambuco, e dirigia o tradicion~l Diário de Pe:l_'(!ambuco.
Estou, como V. Ex•, bastante consternado com· esta nptícia,
porque tenho absoluta certeza de que a imprensa_ brasileira

perde com a morte de António Camelo um extraordinário
colaborador. Era, na verdade, um homem imbuído do maior
patriotismo, um estudioso dos problemas nacionais e nordes~
tinos. Tenho convicção de que o seu desaparecimento deixará
um espaço que dificilmente será preenchido, sobretudo nos
Diários Associados e no Diário de Pernambuco. Particularmente, sensibiliza-me o falecimento de António Camelo, pois
considero-me membro da família Associada, de vez que durante quatro anos, de 1970a 1974, quando estive sem mandato,
lutando no Rio de Janeiro, tive a ventura e a honra de prestar
serviços nos Diários e Emissoras Associadas, juntp ao meu
grande amigo e companheiro de Senado, hoje, Senador João
Calmon, que, na época, era presidente do Condomínío Acionário dos Diâr"ios e Emissoras Associados. Lembro-me bem,
quantas e quantas vezes estive, então, pessoalmente, com
António Camelo trocando idéias sobre os homens e as coisas
do Brasil, do Nordeste e de Pernambuco. Ele desaparece
num momento difícil para o País e deixa uma profunda saudade entre seus amigos e admiradores. Vão nestas palavras não
apenas a minha solidariedade e da bancada do PMDB à homenagem que V. Ex~ presta à sua memória, com pêsames, naturalmente, aos Diários Associados, atravéS do Df. P-aUlO-Cabral,
hoje presidente do Condomínio Acionário, coni:Sede em Brasília.
O SR. NEY MARANHÃO -Quero agradecer ao Senador
Humberto Lucena, o oportuno aparte; como nordestino e
parai bano, conhece V. Ex• muito bem a história desse grande
jornalista. Como V. Ex~ aCabaOe dizei-, não foi só Pernambuco
que perdeu essa grande figura da democracia, que sempre
defendeu, acima de tudo, a liberdade. Era conhecedor profundo dos problemas do Nordeste e do Brasil. A família -dos
Diários Associados, pelo seu Presidente, Dr. Paulo Cabral,
tenho certeza, comunga conosco esta perda irreparável.
Assim sendo, Senador Humberto Lucena, agradeço a
V. Ex~ o aparte, associando-se ao pesar do pOvo pernambucano, da imprensa pernarnbucana e, por que não dizer,
do País, pela perda irreparável do jornalista António Camelo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Como Líder,
concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Como
Líder. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~
e Srs. Senadores, há alguns dias enfoquei meu pronu-ncia~
mento neste plenário sobre a necessidade de se promover
a reíndexação da economia, como forma de provisoriamente

Dezembro de 1991

conter o processo de forte deterioração da renda_, diante da
inflação elevada que enfrentamos.
Hoje volto a esta tribuna para falar não apenas como
S_enador, mas, novamente como Líder do PMDB nesta Casa.
Hoje, minha preocupação, ainda no campo da economia,
volta-se para o preocupante quadro de recessão em que se
afunda o País, sem que haja esperança de mudança nos próximos meses, pois estamos em- via 'de formalizar novo acordo
com o FMI, através de uma Carta de Intenções vazada na
m~ís pura ortodoxia monetarista, de cunho perversamente
recessivo.
E, por achar oportuno, trago aqui algumas palavras do
economista Ignácio Rangel, extraídas do seu livro "Economia
Brasileira Contemporânea", a respeito do problema--da inflação e da recessão, que dizem o seguinte:
"É moeda corrente a hipótese- que por ser tão
óbvia parece dispensar demonstração- de que a recessão e a inflação são mutuamente antídotos ...
Há muito tempo, deveria estar claro que com uma
~erapéutica inspirada em tal "ciência económica", não
se vai a parte alguma, porque, há pelo menos um quartel de século, a inflação integra a-síndrome da recessão,
isto é, surge ou se exacerba quando "ecotiomiã se desaquece e, inversamente, desaparece ou, peio menos,
tem sua intensidade reduzida quando a economia se
reaquece.
Não há, portanto, nenhum trade-off a fazer, porque o combate à inflação é ínSepaiável d-o comb3te
à recessão."

a

Estas palavras de Rangel, como se sabe, não se· baseiam
em mera intuição. Sua contribuição significativa pã.ra a organi~
zação científica_ do pensamento económico brasileiro, através
de atuação direta em quadros diretiVos de governos anteriores
e de livros como "A Inflação Brasileira" e outros, dispensa
maiores comentários. E, com efeito, será apenas necessário
que se alinhem os dados d_?- Fufl:~ação petúlío Vargas sobre
nosso Produto Industrial, Produto Interno Bruto e a variação
db nível de preços, nos últimos 34 anos, para se obter a com-_
provação estatística insofismável do que ele afirma.
Pois bem, Sr. Presidente, St-'5 e Srs. _Senadores, este fato
parece não sensibilizar nossas autoridades económicas e tantas
outras pessoas dentro ou fora do Governo~ que, igualmente
aos prisioneiros da alegórica caverna de Platão, descrita no
início de sua República, não podem aceitar que haja outra
realidade.
Assim, o Sr_ Roberto Macedo, Secretário de Política Económica, declara aos jornais que reconhece a dureza extrema
das metas contidas na Carta de Intenções ao FMI, mas afirma
que ela tem de ser cumprida à risca, "para que o País vença
a inflação e retome o crescimento",
A Carta, ao que se sabe, conclui pela necessidade de
um severo e profundo ajuste, traduzido, tão ao gosto daquela
organização internacional, em grande aperto monetário e fisc_al, de modo que a taxa de inflação caia para apenas um
dígito daqui a um ano. Ou seja, em dezembro âe 1992, teríamos uma inflação de 2% a 3%, configurando uma anuaHzação
de 20% ao ano e, -s6 a partir de então, seria retomado o
processo de cresci~ento.
_
_
___ _
Ora, Sr. Presidente, sr~s e Srs.. Senadores, é o caso de
dizer que isso seria cômico se não fosse trágico. pelo ã.urneiúo
terrível do enorme custo social, que já estamos enfrentando
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há tempos e vem sendo agravado nesses 21 meses do Governo ó desespero e a fome a milhares, senão milhões, de pessoas
neste País.
Collor.
Surpreendentemente, até o último· reduto de resistência
Não foram poucas ás vezeS 'que alertei esta Casa para .
este fato. Do mesnto modo que outros_ colegas que aqui vêm à recessão, qu-e-era o-interior paulista, vê-se hoje mergulhado
intervindo mais proficientêrrleflte, tenho pugnado para que em enormes dificuldades. Para se ter uma idéia da crise, basta
se estanque esta perversidade contra a sociedade brasileira, dizer que apenas ã A:ssociação Comercial de Campinas regisconfiguradas em medidas restritivas à produção e aos salários. trou, até outubro último, 415 pedidos de falência, contra 220
Medidas que, ao longo desse_ Go_yerno, têm primado pela em todo o ano passado.
ineficácia em conter o processo inflacionário, confiiritando
O Sr. Márcio Lacerda -Permifa--me V. Ex~ um aparte?
que, entre nós, como disse Rangel, é o efeito siD.dr:ômico
das dificuldades estruturais e conjunturais de nossa economia, ~
O ·sR. HUMBERTO LUCENA- Pois não, nobre S~nae que se necessita urgentemente_da adoção de umanova políti- dor.
ca, de um programa alternativo que equacione o problema
económico do País e trace novos caminhos para sua solucão.
O Sr. Márcio Lacerda- Ill).stre Líder, V. Ex~ aborda
um
tema
extremamente importante neste momento. _A quesNesse sentido, Sr. Presidente, Sr~ e Srs:senadores, cOnsidero necessário enaltecer aqui, como fez há pouco o nobre tão da recessão no Brasil vai_ trazer efeitos sociais gravíss1riios.
Senador Mareio Lacerda, ~ recente iniciativa do Governador Venho, por exemplo, de uma região que durante os_últimos
do Estado de São Paulo, Luiz António Fleuiy Filho e do _vi_!!te e po~cos an6s foi objeto de muitos programas especiais
empresario.do local, que na 4' Reunião do Fórum Paulista do Governo, que se iranforinou,- efetivamente, em uma das
de Desenvolvimento sugerem ao Govefnó e à- Nação ações grandes regiões de expansão das fronteiras agrícolas e que,
·-hoje, corri essa política recesSiv-a·; cOrh essas mudança-s de diteemergenciaiS-destinadas a reativar-a ec,enoroia. _
. trizes das políticas centraü;, eSiá-sófrendo um processo de
Evidentemente, o Governador e os empresários, assim --absoluta e completa estagnação. É fundame-ntal que pensemos
como os trabalhaQore$ e toda a sociedade paulista, estão a aqtii, especialmente nesta Casa que reprfeserita OS Estados,
enfrentar um quadro conjuntural extremamente negativo e riO ·::fptófutJ.damento de uma discussão sobre a questão do
preocupante, que se desenha não s6 em São Paulo., mas em Impacto da recessão em cada uma das nossas regiões. Hoje,
todo País. São Paulo_ sente mais de perto, porque é o carrow o Mato Grosso, Rondônia, O sul do Pará~ TocantinS~ re.gião
chefe da economia nacional.
.Piqi!_eira de expansão de fronteira agrícola, estão sofrendo
Com efeito, Sr. Presidente, desde março do "ano passado, um processo de completa estagnação, que, evidentemente,
São Paulo apresenta um desempenho econômico nada alvissa- vai ter, inclusive, efei~os d_an<?sos sobre a própria economia
reiro, dando a tónica ao que acontece com a economia do do Estado de São Paulo que, mesmo dentro desse processo
resto do País. Em 1990, seu Produto Interno Bruto dim1nuiu recessivo, ainda é o oxigênio-da economia naclonal. Com
4,7%, com relação a 1989. Do mesmo modo, a atividade a migração desenfreada, com--o--crescimento dos problemas
económica, medida em terrilo~r de faturamento, declinou sociais de todas as ordens é,_ portanto, furidamental que nós
14,8%, segundo informações da Secretaria da Fazenda Esta-~ -aprofundemos a discussão~ com_experiências como esta que
dual.
_ !i~b~~ ~e .citar agora, do Fórum de São Paulo- da democraNeste ano, não houve mudanças. _Após ~in terceiro tri- tlZaÇão da prática Politica, aa- dfsCtissàá eDire o Estado e a
mestre, em que se esboçou uma leve recuperação, volta-se sociedade, que são fundamentais. Eu quero comprimentar
agora a um quadro nebuloso, de declínio produtivo, desem- o ilustre Líder Humberto Lucena por tratar com tanta profunw
prego e queda acentuada de rec_eita tributária. Em apenas didade de um terna de tanta importância.
cinco dias da segunda semana de novembro, a indústria pauw
lista pôs na rua um número de trabalhadores maior do que
O SR. HUMBERTO LUCENA - Agradeço a V. Ex•
em todo o mês de outubro, conforme anuncia o Departamento pelo aparte e devo dizer, nobre Senador Márcio Lacerda,
de Estatística da Fiesp. Ao mesmo tempo, uma pesquisa con- -'que a mim me sensibiliza banstante o fato de estarmos tão
junta do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos próximos neSte-pensamento que aqui exponho e que foi objeSócio-Econômicos (DIEESE) e da Funda>ão Sistema Esta- to, no dia de hoje, de um brilhante discurso de V. Ex•.
dual de Análise de Dados (SEADE), órgão da Secretaria
O que mãis ine-preocupa, riobre Senador Márcio Lacerda
de Planejamento Estadual, mostra que, em 12 meses de reccis- e demais Srs. Senadores, é saber qual o lastro da nossa moeda,
são, o universo da economia infOrmal ern_Sào Paulo foi robus- já que não é maiS o ouro. Não- seria a produção? Por isso;
tecido com mais de 107 mil desempregados. E não são apenas nã-o posso entender como é que se consegue fazer uma política
ambulantes, vendedores de frutas e quinquilharias. Conforme de combate à inflação, visando ã valorização da nossa moeda,
afirma o Administrador Regional da Sé, na capital do Estado, através da paralisação das atividades económicas.
Sociólogo Vicente Trevas, aumenta sensivelmente o número
É a dúvida que está no ar, até hoje sem um esclarecimento
de pessoas da chamada classe média que ingressam no campo dos economistas ortodoxos, provando, na prática, que uma
da economia invisível.
política recessiva não é o melhor caminho para derrubar a
São, Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores, os· marginais inflação.
da economia que estão tentando sobreviver a duras penas,
Se o fosse, estariamos, hoje, com a inflação praticam-ente
nas ruas e nas praças das grande_s cidades deste País. E admi- zerada, diante da recessão que aí está desorganizando a nossa
ra-me que ainda haja alguém na área económica do Governo economia.
Mãs; como disse, Sr. Presidente, S~s e. Srs. Senadore7
que pretenda absorver essa economia informál através de normas que venham a onerá-la COD,lO se por acaso alguém fosse este não é um quadro peculiar do Estado de SãO Paulo. E
ser ambulante ou camelô porque o quisesse e não por conta o Brasil inteiro -que se encontra engolfado nessa maré recessiva
da crise que aí está, com o desemprego crescente que leva ·-e suas tristesseqüelas. E imagine-se o que não está a acontecer
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nas Regiões pobres como o Norte e.Nordeste, se o _centro
dinâmico do capitalismo do País está. n_e~~~~ c~md~çõe;s_!_ ... ·-·
Por essa razão é que repito aqm as palavras apropnadas
e convenientemente indignadas do Goyemador Fleury, qua_ndo afirma que "é difícil acreditar em tanta isensibiJidade. Pior
ainda, é quase um delírio_ tal perversidade perdurar, como
se o sofrimeilto fosse um tributo exigível no altar da sobrevivência de milhões de brasileiros". o·u, "ainda, ao dizer que
"ao ver e sentir o povo triste, alquebrado no seu maior capital,
que é a esperança, eu me questiono, Cf:?mO cidadão e como
governante, se essa seria a única maneira de combater a inflação e a escalada de preços. A resposta é não. Absolutamente,
não".
. _ -_
, .
Essa peremptória contestação _(poUtíca recessiva do Governo é, por tudo- que foi dito, d!gn:a: de t<?d_o. Jo_uvor '. n~
medida em que não é maís possível aceitar-se confonmsti_
_ _
camente o que acontece no País.
As propostas do F6ium PaUlista constituem, por isso mesmo, um esboç-o de um programa alt~rnativo para a retomada
do crescimento ·económico do País, que venho sugerindo já
há algum tempo. São medidas d~ curto, médio e !ongo praz?~'
que abrangem vários pontos, tais como: garantia da estabilidade e previsibilidade âs regras de funcionamento do sistema
económico, maior utilização da capacidade ins~alada de prod?ção, aumento das taxas de emprego) do salár~_o re~l, garantia
de recursos internacionais adequados e o restabelecio;tento
da capacidade do Estado de se financiar por m~iC?s não inflacioM
nários além de, em prazo meno_s curto, reesta6elecer o pleno
funcio~amento da economia de mercado e da_confiança_na
moeda nacional, como também o a_umeJltO dos investimt;:p.~os
produtivos, com_ r~curso"s n·acioíia_is ~ ex~er~os, iniprimindoMse
o tom definitivo à retomada do desenvolvimento.
Contudo, Si. Presidente, s~s e Srs4 Senãdores, alguém
poderá me contestar, com base na an.unciada diminuição da
acelerada inflacionária,_ acusada pela Fipe, no cálculo das quadrissemas relativas â inflação de novemb!'O~-Isso tem sido
ressaltado com certa euforia por vários setores d~ Governo.
Seria o indício do acerto da política restritiVa e de juos ~Jtos
em vigor, e o País estaria, afinal, entrando em uma fase de
declínio da inflação, ainda que a custo de urna enorme recesM
são, contrariando justamente o que ensiila o professor Ignácio
.
_
_
, .• .
Rangel.
Ora, Sr. Presidente, SPs e Srs. Senadores, o próprio SeM
cretário da Política Económica, citado no início do meu pronunciamento, já se encarregou também de arrefecer essa eufoM
ria. A ele, como a muitos outros dos arraiais do Governo,
não passa despercebido o fato de que essa redução, até agora,
não deixa de ser apenas um resultado acidental, momentâneo.
Pois, sabe-se que muitos fatores illfelízmçnte estarão _contriM
buindo para levar a inflação a qutro momento:_âe aceleração._
Quando não for peJa pressão de novos aumentos, inevitáveis,
de tarifas públicas, que se expressarão no filáis tardar em
meados de janeiro e início Qe fevereiro, será t~mbém, e concoM
mitantemente, pelo forte impacto negativo sob_re as fip_anças
públicas que os. juros altos acabarã~ por cai,!~aJ', ·uma v~z
que o Governo continua sendo o maJOr devedor de .cep.árm
económico brasileiro. E, além disso, há que se sublmhar as
expectativas negativas qu~mto às soluções governamentais paM
ra a crise, tão francamente_ expressas nas últimas pesquisas
de opiniãO, em que a credibilidade governamental despencou
significativa e assustadoramente.
O Sr. Marco Macfel- Permite-me V. EX' um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA -

Dezei71Qrpd,e 1991
Com prazer, ouço V.

Ex•

O Sr. MarCo Maciel- Nob ..e Senador f:Iumberto Lucena,
-ouço com niuita ~tenç~o o discursei· qu~ V. Ex~ profere na
tarde de hoje, obviamente na condição de _Lfder da Oposição,
Líder do PMDB. Não posso, nem devo participar do pessimismo que parece marcara-discurso de V. Ex~ Para comprovar
o que afirmo, quer no plano do combate à inflação, quer
no ponto da retomada do desenvolvimento, as notfcias j~
são mais alvissareiras neste segundo semestre de 1991. É evidente que não se pode pensar em combater a inflaçãt? sem provocar o mínimo de recessão. Enfim,como se diz na
linguagem vulgar, não se faz omelete sem quebrar ovos. Não
há_como combater a inflação sem_, de alguma forma, se reduzir
a atividade económica. E o Governo, que optou pe1ã eStratégia
de combater a inflação para qué se assegure ao País um crescimento sustentado, naturalmente optou, corajo_sa e con:Sc:ientemente, no sentido de reduzir as atividãdes económica~, o
que provocou, certamente, uma recessão, com a qual conVIveM
mos, mas da qual esperamos sair o mais rapidamente possível.
Veja V. Ex\ a última carta do IPEA, a chamada Carta do
IBRE, diz o seguinte com relação ao problema do desenvoiM
vimento:
"De acordo com a primeira, baseada em informações até julho, o Produto Interno Bruto (PIB) deve
estar crescendo 1,3% em relação ao de 1990". Veja,
há algo muito positivo no moment.o em que b p-róprio
Governo reconhece que este ano ainda será um ano
difícil por ser muito próximo para que nós retomemos
o nosso processo de forma saudável. Em que pese tudo
isso, diz a carta:
De acordo com a primeira, baseada em informaM
ções até julho, o Produto Interno Bruto (PIB) deve
estar crescendo 1,3% em relação ao de 1990. Nesse
cálculo, admite-se uma expansão significãtiva no terceiM
ro trimestre e queda no último. A recessão de outubro
a dezembro, nesse cenário, é menos profunda que a
do final de 1990.
- Essa primeira- projeção, considerada "relativamente otimista" por causa do aumento das demissões
a partir do mês passado, admite um crescimento de
2,9% para a agricultura, de 0,1% para a indústria e
de 2,2% para os serviços. No segundo cenário o PIB
cresce menos. de 1%."
Mas, de toda maneira, crescimento, sobretudo se compaM
rarmos com o ano passado. _Não tenho em mãos essa carta
mensal do_IBRE, em sua íntegra, vou até solicit_á~Ia~ LeioMa
com base em publicação feita no Estado de S. Paulo, assinada
por um jornalista muito acatado, reputado e reconhecidaM
mente um expert em questões económicas, chamado ~olf
Kuntz. Com relação à infla,ção, o que diz o IGP-M da últlma
aferição feita, que corresponde a novembro? Diz o jornal
_--:--;aí refiroMme ao Jornal do Brasil de _30 de novembro:
"Saiu a primeira taxa de inflação do mês de novembro, e apontando uma desaceleração dos preços nas
últimas semanas. O Índice Ge_r:al de Preços do Mercado
(IGP-M), da Fundação Getúlio Vargas, que havia passado de 14.91% em setembro para 22.63% em outubro,
foi de 25.62% este mês, abaixo d_as_ expectativas do
mercildo financeiro. A FGV já admite_ que, a continuar
nesse ritmo, a inflação em dezembro será ainda menor,••
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Veja o outro lado positivo na outra ponta, há ponta do
combate ã inflação. Ou seja, inflação candente, segundo insti~
tuições insuspeitas, como é 6 caso da Fundação Getúlio V ar~
gas. Então, meu caro Líder Humberto Lucena, veJa: V. Ex'
que tanto quanto-do desenvolvimento, ain.da que de- fOrma
modesta, começamos a crescer e que no Combate à inflação
o GOverno já ii.Cusa- a1gumas vitórias sfg-nificiifiVas·, com as
taxas de inflação cadentes neste final de ano. Agora, é evidente, a solução da questão brasileira, obviamente, passa pela
solução de enfrentar outros· problemas mais agudos; passa,
por exemplo, pela decisão de privatização, redirecionando
o papel do Estado; passa pelos nossos entendimentos com
o FMI- se as coisas caminharem bem, quem sabe, janeiro,
o mais tardar fevereiro, teremos assinado o_ Acordo _çpm. o
FMI -; passa também pela renegociação do estOque--da- dívida, do principal, cuja negociação espeTainóS coricluída até
fevereiro de 1992. Tudo isso resolvido, naturalmente, o País
retomará o processo de desenvolvimento, cqm toda a su~
intensidade. Ainda no domingo à noite, num jantar em que
foi feita uma homenagem ao Oerente-Geral do FMI, Sr. Michael Camdessus, ouvi de um granúe especialista em questões
de finanças "intemaciOiláis~ o Sr. Alexandre Kafka, a afirmação
de que resolvídas essas questões, o Pafs vai ter um prOcesSo
de desenvolvimento muito acelerado. Por qué, perguntaram?
Porque - disse ele - o país é eXtremamente atraente, é
um País que tem enorme pujança e, conseqüentemente, a
ele não deixarão de acorrer créditos e financiamentos interna-_
inclusive, investimentos de risco~
Observava o economista Alexandre Kafka, q!-!~ _temos
muito mais co:ridições de abraçar o e:apital externo do que
os chamados países do Leste Europeu, e mesmo do que muitos
países da América Latina, onde poucos países têm a dimensão
e a sofisticação que tem a e_conomia brasileira. Então, nobre
Senador Humberto Lucena, concluo a m_inha jntervenção,
dizendo que já ComeÇamos a ve_r ..lY-.7 no fundo do túnel e
que, certamente, com essas providências·que estamos adotando, muitas delas com o apoio do Congresso Nacional, certamente o País voltará a crescer e crescer de foi-ma S11stentada,
de forma não patológica, posto que Hvre- desta_ grande ·hidra
que é a inflação.
o

O SR. HUMBERTO LUCENA- A~questão, nobre Senador Marco Maciel, é que o túnel é muito eXfenso- e muito
escuro, e essa luz está mriito distante. Eu já havia ouvido,
de maneira mais sucinta; este aparte -de V. Ex~, quando há
poucos dias falei sobre a reindexação da economia e, particularmente, da indexação dos saláriOs =como forma emergencial
de se socorrer as populações mais carentes deste País.
V. Ex• volta a se referir aos números do IPEA. Eu até
já acoriselhei que o Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento lesse esses números, pois S. Ex• tem dito e repetido
que o Brasil só volta a crescer em 1993+ O IPEA discorda,
ao anunciar que haverá um crescimento ain4a este ano, embora de menos de_ 1% .. __ _
Mas o fato, rtobre Senador Marco MaCiel, no que tange,
particularmente, à atual política económica que aí está, é
que os resultados do combate ã inflação não têm sido dos
mals animadores. Acredito- até gostaria que isso_ não acontecesse - que ninguém mais, neste País, espera e confia que
essa recessão resolva o problema dã deSvalorização do cruzeiro. NãO digo que se lute contra a inflação investindo maciçamente na economia, mas Dão pode haver uma recessão tão
brutal, como esta, porque todos os sacrifícios continuam sendo
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exigidos da sociedade, sem que se consigam atingir o êxito
programado pela área económica do_Govei'rio.
V: Ex~ afirmOU ·que a inflação, nesse firial de ano, é candente. Mas, como- asSim, nobre Senador Marco M~ciel, se
.chegamos no mês de outubro com um índice acima de 25%7
Dizer-se que u_m~ -taxa de inflação mensal de 25% é uma
taxa que está decrescendo parece-me inexato~ tarifo" assim
que, depois do Plano Collor I, veio o Plano Collor II, de
. caráter heterodoxo, com novo congelamento de preços e salários, porque a inflação já se aproximava de 30%. Portanto,
a·novo choque na economia foi uma medida de emergência.
Quero, neste instante, ao profligar, máis uma vez; Iio
Senado, como Líder do PMD B e de oposição ao Governo
e_~sa política recessiya dizendo que a grande massa trabalhadora-dO País, que-cOnstitui a imensa maioria do nosso povo,
não 3.güenta mais esse tipO de experiência. Não há como continuarmos a manter a tranqüilidade social no País se o Governo
não se der conta que sem prejuízo do seu plano, que está
em andamento, te!n qUe tomar" medidas. Como disse a_qui
há poucos dias, há a necessidade de providências urgentes,
como, por exemplo, a indexação dos salários.
Ouvi, ainda há pouco, uma entrevista de V. Ex~, Senador
Marco Maciel, como Líder do Governo, no sentido da necessidade de proteção ao salário. V. Ex~ demOnstra essa sensibilidade por ser um homem público atento aos problemas sociais. E necessário indexar os salários; se não em 100%, em
80%,60%,50%, contanto que haja uma correção.
Além disso, temos que investir, como "lembrara anteriormente, tia área social. É "indispensável investir na alimentação
pàpula"r, no setor da saúde e, bem assim, no setorde habitação
popular, para que as populações mais carentes sejam atendidas, pois do contrário i:Lão sei para onde vamos.
Nobre Senador-Marco Maciel, V. E~ disse que o Go.,.
vemo pretende um re·sultado satisfatório de sua política ecortômica, pa:ra, então, retomara crescimento. Ou_seja;o Governo
aguarda os resultados das privatizações, dos Acordos com
o FMI e com os bancos credores etc., mas essas medidas
_s6 terão repercussãO a médio prazo. E, daqui para lá, quem
-§ _q_~-~-~ai_~~-~~t?~i~~r?____ ___ __ ____
O Sr. Marco Maciel- Permite-~e um aparte?
- OSR. HUMBERTO LUCENA- Cóm muito prazer.
O Sr. Marco Maciel - Concordo com V. ·Ex• quando
preconiza, por exemplo, a adoção de medidas compensatórias
no plano social para enfrentar o_ momento de_ recessão em
que vive o Pafs. Acho, por exemplo, que é fundamental pensarmos talvez em formas de mitigar o desempenho gerando
talvez a ativação de setores que criem empregos abundantes
como o· caso da construção civil e do saneamento básico.
Eu' me recordo que no tempo do governo CasteUo Branco,
sob a liderança de Roberto Campos e Otávio Gouveia de
Bulhões, Ministros do Pl_anejamento e Fazenda, respectivamente, o Goverrio fez um programa ousado de combate à
inflação e, ao lado disso, adotou medidas compensatórias,
inclusive esthilulando, por exemplo, a fabricação de carros
mais baratos, estimulando a construção civil, da qual decorreu,
inclusive, a criação do BNH etc. Então, são essas providências
que se impõem e sinto que o Presidente Fernando Collo~
está sensibilizado a adotar caminhos nesse sentido. Agora,
gostaria, também, de dizer a V. Ex~ -· e é um apelo que
renovo aqui, não somente a V. Ex~, mas a toda a Casa que muito pode ser feito ria proporção em que nós nos entendermos sobre algumas questões básicas. Considero que temos
o

-

-

8626

Quinta-feira 5

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

condições de sair mais rapidamente da crise na proporção
em que nos entendermos politicamente com relação a algumas
questões que são, a meu ver, nucleares, fundamentais, para
a solução da crise brasileira. Recenterriente, o Presidente Fernando Collor disse uma frase com a qual estou integralmente
de acordo "A crise é económiCa, mas a solução é política".
Continu·o achando que está na hora de os políticos, de um
modo especial, através dos Partidos que estão representados
no Congresso, que são oS: mais expressi~os, são aqueles que
tém maior parcela de responsabilidade perante à opinião pública, está na hora desses Partidos se unirem e, quem sabe,
tentar desenhar alguma coisa que possa ser feitá com a colaboração e a participação do próprio Poder Executivo Federal.
O Presidente Fernando Collor já disse, e tem repetido, que
e um esforço nesse sentido. Na proporção em que ·noS entende!mos, sem o prejuízo de cada partido conservat o sei.r programa, seu ideário, na proporção que isso acontecer, ganharemos muito tempo, queimando etapas nessa travessia difícil
que é retomar o desenvolvimento, sem retomar a inflação.

.De?e.mbrode 1991,

ba, relacionados com a rolagem da dívida e com o levan~a
mento da liquidação extrajudicial_ do PARAIBAN, e assim
por diante. Como é que se pode admitir, como disse V. Ex~.
que o OoveJ;nP tem sensibilidade para investimentos na área
social se ele retira dos Estados as condições mínimas de custearem essas_mesmas obras e, por conseguinte, de realizar alguma
coisa concreta.
O Sr. Esperidião Amin- Permite-me V. Ex• um aparte?
, O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não, nobre Sena·
dor.
-

O Sr. Esperidião Amin --Senador Humberto Lucena,
ouço com muita atenção o seu pronunciamento, principalmente por ser o pronunciamento do Líder do maior Partido
no Congresso. Quan·do V. Ex~ aborda as dificuldades que
atravessa a sociedade brasileira nos seus diversos estratos,
não há como constestar o seu pronunciamento. Contudo, neste
aparte, desejo contestar as colocações de V, Exa a respeito
de rolagem da dívida dos Estados. A imprensa tem divulgado
que o PMDB tornou ou está pretendendo tornar a questão
O SR. HUMBERTO LUCENA- Não há dúvida. nobre da rolagem das dívidas dos Estados brasileiros, ptii1tipalmente
Senador Marco Maciei, de que V. Ex~ tem razão quando dos Estados administrados por Governadores do PMDB, uma
fala na necessidade de entendimento.
peça de resistência em torno do ajuste fiscal. Os jornais de
,Mas, nobre Senador, ninguém tem sido absolutamente ontem e de hoje divulgam que o PMDB só agilizará ajuste
fiscal e reforma tributária se os Estados administrados pelo
infenso ao diálogo.
Pelo contrário_, sabe V. Ex' muito bem_ o g_ue acontece. PMDB tiverem satisfeitas as suas exigências no tocante ã rola·
Quantas e quantas vezes temos trocado idéias, não só entre getn da dívida. Devo salientar dois aspectos: primeiro, quanto
nós, Lideranças do Senado, Lideranças da Câmara, Presidente ã rolagem das dívidas mobiliárias, os atuais Governadores,
de partidos, mas também com o própiio Sr. Presidente da -a·começar pelo Governador de São Paulo. que foi o primeiro
República, no Conselho da República. Inclusive, atendendo a assinar tais contratos, já finDaram acordos. e deduzo, do
a um convinte de Sua Excelência estivemos, há poucos dias, que tenho lido na imprensa. que os Estados estão querendo
sabe V. Ex•, durante mais de três horas, num debate muito alterar o que assinaram em janeiro -porque já os ex-Goverandores firmaram -os primeiros acordos provisóriôs - e em
franco com Sua Excelência no seu gabinete de trabalho.
ma"rço e abril deste ano. Quanto ã dívida mobiliária, isso
Entretanto, V. Ex~ há de convir que devemos sair do foi absolutamente definido, e deduzo que os Estados estão·
discurso para a ação.
querendo alte_rar para melhor, segundo a sua ótíca, tais acerEm seu último aparte, V. Ex' menciOnou <iue o Senhor tO ao segundO aspecto, principalmente em função da primeira
Presidente da República é sensível a investimentos na área parte do pronunciamento de V. Ex\ quando acompanhamos
social, referindo~se, por exemplo, à aplicação de recursos em esse esforço ·do grande Estado de São Paulo e do seu Governador, é bom que se saiba que, quando São Paulo pede para
saneamento, na construção civil etc.
rolar a sua dívida, está pedindo para rolar a·uma dívida que
Mas como? Até agora, com quase-dois anOs de Governo, foi engordada em 3 bilhões de dólares no segundo s_emestre
o Senhor Presjdente da República, embora tenha acenado .do ano passado - não por acaso, no período das eleições.
para os Srs. Governadores- e, aqui, não me _r_efiro só aos De forma que vejo com grande preocupação esse torniquete
Governadores do PMDB, mas aos governadores de um modo de_ duvidosa consistência moral e que alguns Governadores,
geral, a maioria deles, inclusive não pertence ao meu Partido particularmente do PMDB, estão querendo aplicar ~a ques_tão
- não fez a rolagem das dívidas estaduai~. Como podemos dÕ ajuste fiscal, que é imperioso para que a inflação, âeplorada
ter investimentos na área social, na construção civil, na cons- por V. Ex~, por mim e por toda a sociedade brasileira, não
trução de casas populares, na construção de obra de sanea- venha a ser agravada. Esta contestação, eu a faço nestes termento básico, se a Caixa Econômica Federal não voltar a mos em respeito o pronunciamento de V. Ex~, ao que ele
refinanciar esses investimentos? Portanto, nobre Senador, a representa como advertência para a sociedade por parte de
rolagem das dívidas estaduais que, até hoje, não passa de um político dã sua envergadura e, principalmente, pelo recado
uma promessa não cumprida pelo atual Governo é indispen- que vejo contido no pronunciamento do Líder do maior Parsável para a retomadª' desses investimentos sociais. Na última tido no Congresso. Para concluir, creio, sinceramente, que
reunião da SUDENE, vários governadores demonstraram a este não seja o procedimento para encaminhar o País à supesua revolta, a começar pelo G_o_vemador Antônio Carlos Ma- ração de suas mazelas nem sociais, nem eConómicas, que mongalhães, da Bahia, que é do PFL. Líder dos mais expressivos tam e remontam, sabemos, a períodos vários da nossa História
do s_eu Partido, S. Ex' fez um verdadeiro libelo contra o Go- administrativa.
·
verno Federal, protestando contra a falta de recursos para
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)~ Pedindo desculo seu Estado, a falta de liberação de verbas para socorrer
as vítimas do flagelo da seca. O Governador do meu Estado, pas pela interrupção, esta Presidência solicita ao nobre Líder
por exemplo, já empreendeu mais de dez viagens a Brasília Humberto Lucena que não conceda mais apartes, pois o seu
tempo esgotou-se há vinte minutos.
r até hoje, não resolveu os problemas fundamentais da Paraí·
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O SR. HUMBERTO LUCENA- Agradeço a V. Ex•, efeitos da recessão._ Essa seria um_a contrapartida em favor
Sr. Presidente, pela advertência. Farei tudo para conCluir no da sociedade de modo geral, e sobretudo das populações
menor tempo possível.
maiS carentes.
Por conseguinte, nobre Senador, agimos, com toda transRespeito a opinição do nobre Senador Esperidião Amin,
que- coloca os seus pontos de vista contrários a alguns aspectos parência.
Repito, agora, as palavras de V. Ex\ quando disse que
do pronunciamento que faço, neste instante, no plenário do
-nossa pOstura, nesse sentido, teria pouca consistência moral.
Senado Federal.
Quanto ao p"roblema de rolagem das dívidas dos Estados, Em_ absoluto. esta!JlO$ rigorosamente dentro da ética. Defenporém nobre Senador Esperidião Amin, o PMDB, como' é demos reinvidicações que nos parecem legítimas, na atual
sabido, tem feito uril esfofçO mUito grande para, sem prejuf:Zo conjuntura, quando nos voltamos para ajudar a solucionar
da sua linha de opos'ição firriie e altiva: ao GovernO-Fernando problemas financeiros da União, em caráter emergencial.
Collor de Mello, não lhe retirar as chamadas condições de
_O Sr. Esperidião AlniD.-- Consulto V. Ex~ e a Mesa
governabilidade. Mas, se é verdade que temos atuado nessadi- se posso apartear, uma vez que estou sendo mencionado.
reção, não podemos também deixar de reconhecer que há
O SR. HUMBERTO LUCENA -V.. Ex• já me aparteou.
necesidade imperiosa de se assegurar também, condições de
V.
Ex•
tem que ouvir a resposta que- estOu lhe dando.
governabilidade às outras unidades administrativ_as, isto ~'
aos Estados e Municípios.
O Sr. Esperidião Amin- Há dados que não são proce-:.
Nessa linha de comportamento, admitíiriás aterider ao dentes com a exposição.
apelo do Senhor Presidente da República, no sentido de exaO SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Nobre Senador
minar, com prioridade, o seu projeto de lei visando a um
Esperidião Amin, V. Ex~ não tem o aparte, pois o mesmo
ajuste fiscal de emergência.
A nossa postura é no_ sentidO de agilizar o andamento não foi concebido. A Mesa, também, adverte, pela segunda
vez, que o_ tempo está esgotado.
desse projeto na Câmara e, posteriormente, no Senado:
O SR. HUMBERTO LUCENA - Lamento, Sr. PresiEstamos tentando na Câmara, através de uma Comissão,
cuja Presidência Cabe- a Um Companheiro nosso, Deputado dente. Eu gostaria- de contiimar o debate com S. _E~<.\ mas
Manoel Moreira, evitar a sobrecarga fiscal sobre as pessoas creio que já lhe dei os necessários esclarecimentos. O PMDB,
físicas. Por exemplo, no caso do Imposto de Retida, pfopomo-s portanto, como Partido político, está cumptindo um dever
na linha do Substitutivo Dornelles, limitar ·as ·aJíquotas do natural, na elaboração de uma lei, ao colocar reinvidicações
Imposto de Renda na fonte de pessoa física a apenaS 15% légítitilaS, Como dizia, dos Estados e Municípios que precisam
a 25%, a fim de que não se agrave i11ãÍS il situação _de classe t~_~_saneadas as suas finanças, e também da sociedade de um
média nesta hora, pois sabemos que é o ã.ssalariãdo do País modo geral, porque .terrios que levar em conta a necessidade
premente, em que se encontra a mataria do povo brasileiro.
que realmente paga a maior parcela de Imposto de Renda.
Sr. Presidente, prossigo para concluir.
·
Ao mesmo tempo, sugeríamos aumentar a faixa- de isenção
- Ainda em atenção ao_ aparte do nobre Senador Marco
da microempresa e, bem assim, salvaguardar os interesse-s
da pequena e média empresa, fazendo recair, sobre as grandes Maciel, eu diria a S. Ex~ que não há como a inflação ser
empresas, a maior sobrecarga tributária- iiesSe--ãjriSte fiscal, declinante, pois - Deus queira que o fosse - vamos ter
sobretudo aquelas do setor financeirO- que etSao ganhando novas pressões para o aumento da taxa inflacionária, na mediuma fortuna com a alta c;onstau.te_ ~dos juios praticados no da em que o Governo insiste em praticar a política de aumentos
C()Il!i~antes de tarifas e preços públicos. As tarifas de energia
mercado.
Ora, se damos essa contribuição ao GõVetno, em caráter elétr ca, de telefone, dos correios e Telégrafos e os preços
emergencial, para socorrer o caixa d.o Tesouro, é claro que dos combustíveis vêm sendo reajustados como nunca foram
podemos colocar politicamente, na mesa de negociação, e neste País.
É claro que tudo isso repercute na formação dos preços
idéia_ de duas contrapartidas: uma, em favor dos estados e
Municípios- e aí V. Ex~ se engana,~ pois dão estamos plei- e, por conseguinte, no recrudescimento do processo inflacioteando apenas em favor dos Estados e MunicípiOs governados nário.
Ademais lembro também as altas taxas de juros pratipelo PMDB, o que seria um abSurao tõta:I; estamos pleiteando
a rolagem da dívida de todos os E_~tados. V. Ex~ sabe que cados no mercado financeiro, por responsabilidade do Goveros quatro maiores Estados detêm 75% das dívidas, efiquanto no, através do Banco Central, inclusive no interesse de rolar
adfvida_interna. Sem dúvida, haverá um forte impacto negaque os demais Estados apenas 25%.
O que não é possível, nobre Senador, é propiciarmos tivo sobre as finanças públicas, em funçãO--desses jurOs altos,
uma maior soma de recur~os ao Tesouro Nacional, para sanear uma vez que, como já disse,_ o Governo continua sendo o
as finanças da-União, e nos descurarmos de sanear: as finanças ma:ior devedor no ce:ti.ário-econõmico brasileiro.
Portanto, o quê devemos esperar a prOsseguir esse comestaduais e municípais. A crise financeira não é apenas da
portamento do Governo, no que tange ao aumento de_ tarifas
União; é do setor público e como tal e estamos encarando.
O Sr. Esperidião Amin - Permite V. Ex~ um aparte, e preços públicos, é que as taxas de inflação, a partir de
janeiro e fevereiro; voltem a aumentar. Essa é a perspectiva,
apesar da proibição da Mesa?
infelizmente, que aí está. Não é questãO de pessimismo, nãó!
O SR. HUMBERTO LUCENA -Já ouvi V. Ex• Peço Estamos retratando a dura realidade que vivemos hoje, no
agora que tenha paciência.
Brasil e que precisa ser modificada, sob pena de nós não
Além disso pretendemos também que se inclua no projeto sabermos para onde caminhamos, a partir do próximo ano.
de ajuste fiscal um dispositivo" estabelecendo que o Poder
Inegavelmente, há aquele risco ao qual já me referi, de
Ex.ecutívo, no prazo -de 30 dias, envie aO Congre-sso Nacional uma convulsão social que poderia abalar a própria estabilidade
um Plano de Ação Social de emergência, para cOnibater os política institucional do País.
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Portanto, Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores, penso
que devo manterMme firme na reiterada postura ao ti-recessiva,
denunciando insistentemente o diagnósHco equivocado" da
equipe económica que teima em com bater a inflação ·contendo
a demanda nacional, contendo o consumo, política essa que
tem levado autoridades econômicas do Governo, e até o próprio Presidente da República, a fazer declarações superficiais
sobre a etiologia inflacionária brasileira e a ministrar conselhos
inconsistentes à sociedade, para que -eslif ri:ãO-eXerça o seu
direito e a sua necessidade de consumir, após tê-los perversamente cassado com medidas contracionístas que até o presente
se mostram claramente improfícuas.
O Brasil, Sr. Presidente Sr!IS e Srs. Senadores, com-o sabem
os que se dedicam a uma análise aprofunda,Qa da sua realidade,
é um País de baixíssima propensão a cOnsUmir, coiriPãrado
com outros países, em particular, os do Primeiro Mundo.
E não poderia ser diferente. É suficiente lembrar sua inf<iua
distribuição da renda, que do ano passado para cá piorou
ainda mais, a tal ponto que já se apregoa o fim da classe
média brasileira. É uma distribuição perversa, cuja causa básica reside sobremodo no atraso de sua estrutura agrária, incompatível com o nível de desenvolvimento das forças produtivas
do País.
E, para agravamento desse quadro, a conjuntura recessiva em que hoje vivemos compJicou uma produção industrial
por habitante que ainda não retornou ao nível de 1980, demonstrando cabalmente que o problema de agora consiste
em criar condições que estimulem os empresários brasiJeiros
a usar plenamente a capacidade produtiva sob seu comando,
como defendem os participantes do Fórum Paulista de Desenvolvimento.
Assim, Sr. Presidente, Srfs e Srs. Senadores, o -que se
espera é a mudança da visão e da diSposição do governo.
Que este possa sair da caverna escura em que se encontra
e, na claridade dos fatos reais, _consinta na necessidade de
se definir urna nova política monetária e económica, capaz
de fazer nossa economia ser menos depende_I].t_e da inflação,
e estabilizar-se monetariamente, atravéS da manutenção e da
elevação eventual de sua taxa de desenvolvimento.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente; (Muito bem!
Palmas)
Durante o discurso do Sr. Humberto Lucena, o
Sr. Alexandre Costa ]"' V ice Presidente, deixa a cadeira
da presid€ncia, que é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar.
Durante o discurso do Sr. Humberto Lucena, o
Sr. magno bacelar deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Iram Saraiva, 4"' Secretário.

diretor, O Diário de Pernambuco o passamento de Camelo
nos deixa, portanto_, extremamente tristes.
Não posso deixar de anotar ainda o seu convívio pessoal,
firme, atencioso, inteligente, afetivo, que a sua privilegiada
condição profissional acrescenta uina privilegiada condição
humana.
.
_
__
Falar em Camelo é falar de alguém que sempre soube
ser amigo~ cidaçl_ão exemplar, cuja nitidez de caráter se confun~
de com os melhores traços daquilo que Gilberto Freire chamou
de ''pernambucanidade''.
Sem querer, Sr. Presidente e Srs. Senadores, alongar-me
em considerações_sobre Antonio Camelo da Costa, o jornalista
por excelência, gostaria, Sr. Presidente, de dizer que toda
--~ su3: yida fQj dedicada à imprensa.
Bacharel em Direito pda Faculdade de Direito do Recife,
pois desde cedo foi para a· capital do Estado de Pernambuco,
-depois de deixar sua terra natal, o Município de Murici, no
Estado de Alagoas, onde nasceu a 5 de julho de 1923. Era
casado com a Sra. Severina Celina Torres -camelo; deixou
dois fifhos: o médico Anastácio JoSé TOrres camelo, residente
em São Paulo, e a jornalista, Bacharel em Direito, Ana Josefina Tórres Camelo, am()os nascidQS no_ Recife. Diplomou~se
também em Administração de Empresas e teve toda uma
vida dedicada a um único jornal, o Diário de Pernambuco.
Começou sua vida profissional em 1946; foi repórter, desse
período depois relator económico, subsecretário do jornal,
secretário, diretor de redação, editor-geral, superintendente,
diretor executivo e, desde __1980, respondia pelo cargo de
Dirtor-Presidente do mais antigo jornal da América Latina,
o Diário de Pernambuco.
_Q Diário de Pernam~uco, _qu_e ~em_l67_ anos de existência
ininterrupta, é~ como todos sabem, não apenas um jornal,
mas também uma escola de jornalismo. E, recentemente, ainda sob a chefia de António Camelo, o Diário de PernQmbuco
realizou uma série de_modificaçõe_s editoriais que o tornaram,
não apenas mais moderno, mas também um jornal com apresentação gráfica de mais fácil leitura. O jornal se remoÇO!J,
sem perder a marca que__vem ostentando ao" longo de_ sua
hiStória de se-r um-jornal independentemente ,livre que, inclusive, vocaliza as mais legítimas inspirações do nosso Estado
da Região- o Nordeste.
Por isso, Sr. Presidente, gostaria de trazer neste momento
a minha palavra de conforto à família e também, por intermédio desta tribuna, expressar a todos aqueles que fazem
o Diário de Pernambuco, a partir do Superintendente do condomínio "associado" o jÇ>rnalista Paulo Cabral, ao Senador
João Calmon, estender a todos eles os nossos sentimentos
pe)_Q_passamento d_g jornalista António Camelo.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel, como Líder.

O Sr. José Sarney- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. MARCO MACIEL - Pois não.
O Sr. José Sarney "-Quero associar-me às manifestações
de pesar de V. Ex• sobre o falecimento do jornalista António
Camelo e recordar com grande saudade o tempo em que
trabalhei no Diário de Pernambuco, em 1947, ao lado de Aníbal Fernandes e de Mauro Mota. Muito obrigado.

se

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. PronunCia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, S~ e Srs Senadores, eu desejaria, neste momento, registrar, para conhecimento da Casa
e do País, o falecimento ocorrido hoje pela manhã do jornalista
António Camelo, um dos maiores jornalistas do nosso Estado,
Pernambuco, e que faleceu vítima de pertinaz moléstia hoje
de manhã.
Na verdade, seu nome sempre extrapolou os quadros
do Diário, por se situar como uma das mais reputadas e ilustres
lideranças de Pernambuco.
Sempre com a marca liberal e SÇ>cialment~ transformadora, que aliás é a marca do próprio jornal do qual ele era

O SR. MARCO MACIEL -Nobre Senador e ex-Presidente José Sarney, incorporo o aparte de V. Ex~ ao meu
pn;>nunciamento. Sei das suas ligações com Pernambuco, mas
de modo especial as que V. Ex~ tem com o Diário de Pernambuco. Inclusive, V. EX" foi, como lembrou agora, jornalista
no velho Diário; conviveu com Antônio Camelo, e como Presi-
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dente da República teve oportunidade de participar das festas
alusivas à passagem de mais um aniVersáriO" -daquele Diário.
E naquela ocasião V. Ex~ pode ouvir manifestações do jorna~
lista António__ _Camelo, que fazia -do Diário de Pernambuco

praticamente a sua única atividade e a esse jornal
integralmente.
_

s~

dedicou

Acolho o seu aparte, como reconheci~_nto ao grande
homem público, posso assim dizer, porque Camelo, como
jornalista, era um homem preocupado com as questões da
República.
Portanto, era um homem público, embora nunca tivesse
ultrapassado os limites -da função do_jornalista, da banca de
jornalista.
O Sr. Divaldo Suruagy- V. Ex~ me permite um aparte?
O SR- MARCO MACIEL aparte de V. EX'.

Ouço, nesse momento, o

O Sr. Divaldo Suruagy- Há profunda identificação entre
Pernambuco e Alagoas não apenas de natureza histórica, mas
também profundamente marcada pela influência que Recife
sempre teve sobre Maceió, ao ponto de, durante muitos anos,
o Centro Universitário de Pernambuco- receber as melhores
inteligências de Alagoas. Foi quando António Carilelo saiu
de Maceió, fez toda sua carreirajornalíStica na cidade do
Recife e, particularmente, no Diário de Pernambuco. Esta
integração também caracteriZada em diversos momentos, em
diversas ocasiões, foi muifo~Cói'fõborada pela: atuaÇãó profissional de António Camelo. Antônio Camelo sempre foi um
ponto de apoio, sempre foi um abrigo para os-intelectuais
de Alagoas que tentavam fixar-se na cida-de do Recife, como
Medeiros Cavalcante, como Floriano_Ivo Júnior, como Marlene Miranda. Enfiin, tantos- outros sempre encontraram em
Antônio Camelo aquele apoio, aquele amigo e aquele que
representava, com muita dignidade, a inteligência de Alago as
corporificada ao jornalismo pernambucano. Associo-me aos
votos de pesar que V. Ex~ traduz nesse instante por um dos
mais brilhantes jornalistas que o nosso Nordeste possuía, e
por um exemplo assim muito marcante, muiHYVivo daq~ela
velha escola do jornalismo, onde o jornalis~a, acima de tudo,
tinha uma consciência não apenas profissional, mas também
a consciência da responsabilidade maior das·suas entrevistas,
das suas afirmações e a_s implicações sobre o carát~r daquelas
pessoas que seriam atingidas ou beneficiadas por aquelas reportagens. António Camelo é um paradigma da moralidade
da imprensa brasileira e particularmente da imprensa nordestina. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. MARCO MACIEL - Nobre Senador Divaldo
Suruagy, recebo a manife_stação de V. Ex~ e sei das ligações
pessoais que V. Ex~ tinha com o jorn-alista António Camelo.
Inclusive, como lembrei há pouco, era alagoano de nascimento, alagoano de Murici, e, como salientOu muitO-bem
V. Ex~, também era daqueles jornalistas que exercia a profissão consciente n_ão só dos compromissos éticos, mas tainbém
do jornalismo· enquanto missão cfvica. Tinha uma preocupação muito grande com os problemas do país, do Estado,
do Recife.
Quando visitávamos o Diário de Pernambuco, as q_ll:_e~tões
que suscitava eram sempre de interesse cívico, se asSitriposSo
dizer. Era um jornaista ·que ,fazia da profissão urna tribuna
também de defesa dos interesses-da comunidade e, por isso,
seu desaparecimento nos deixa muito tristes po-rCitie-ifáo-iíforre
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apenas o jornalista. mas morre um cidadão na plena acepção
do termo.
Dessa forma, ·quero dizer que acolho a manifestação de
V. Ex~ que, certamente, será transmitida à família e aos dirigentes do Diário de Pernambuco, entre os quais o jornalista
Gl~dstone Vieira Melo, que é seu conterrâneo também, o
jornalista Lúcío- Costa, a fcima1ista e redatora-chefe Zenaide
Barbosa e outros tantos que integraram os quadros do velho
Diário de Pernambuco.
Certa feita, Sr. Presidente,li um texto do Cardeal Arcebispo de Brasília, Dom José Freire Falcão, no qual afirmava
_gue_ à medida que os anos vão passando, nossa vida fica pontilhada de mortos amigos:
''Assim é a história humana na Terra: vida e morte
se congraçain. Os vivos revivem os mortos e os mortos
inspiram os vi~os."
· Então, Sr. Presidente, hoje, com_ essa notícia triste da
morte de Camelo, concluindo as minh.as palavras, gostaria
de dizer que de alguma forma, o seu exemplo haverá de nos
guiar, porque ao longo da sua vida de jornalista, foi uma
pessoa que deixou muitas lições de civismo, que nutrem, portanto, a nossa missão de política.
O que faz com que o julgamento da posteridade seja
mais justo do que o dos contemporâneos reside na morte,
disse certa feita Kafka. E, de fato, toda vez que desaparece
uma pessoa, temos sempre o hábito de engrandecer a sua
personalidade e tecer elogios a sua vida.
No caso de Camelo, Sr. Presidente, pode ficar certo que
a minha manifestação brota do fundo do meu coração, porque
não foi apenas um grande jornalista que perdemos, um grande
amigo, mas foi, sobretudo, um grande cidadão. E por isso
apresso-me em fazer essa comunicação _solicitando que, por
intermédio do Senado Federal, sejam, transmitid9s, não somente em meu nome mas tenho certeza que em nome de
toda a Casa, os sentimentos à_famflia enlutada.
Enfim, com<idisse certa feita André Malraux: uA morte
não tem remédio, senão o eterno." E o. _ete_rno no sentido
do religioso. Eu, c_Oino católico, Sr. Presidentre, aprendi com
São Lucas que a vida não é tirada, mas transformada, e que,
portanto, com a morte prolongamos a nossa vida na cidadania
·eterna.
Daí por que, concordo integralmente com a afirmação
de Alceu de Amoroso Lima: "A morte é o avesso da vida,
mas não o contrário dela".
O Sr. &peridião Amin- Sr. Presidente, peço a palavra
nos termos do art. 14, inciso VI, do Regimento Interno, por
ter sido citado na réplica ao me"u aparte. Imagiriei até que
o Senador Marco Maciel fosse tocar no as~~nto.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Concedo a palavra ao nobre Senador Esperidião Arnin.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC - Para uma
explicação pessoal. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
S~ ·e Srs. Senadores:
Quero apenas deixar registrado perante os meus Pares,
perante o nobre_ Líder Senador Humberto Lucena, se merecer
a sua atenção, que é evidente que S. Ex~ tem todo Odireito
de repelir a minha afirmação sobre o caráter ético da postura
que a imprensa ãtnlmiu ao seu Partido e que, num esclarecimento ao meu aparte, S. Ex' assumiu como verdadeira. Isto
é, obtive aqui a confirmação do noticiário da imprensa de
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que o principal Partido no Congresso_ çstá -C-ondicionando à Rio de Janeiro do Governador Leonel Brízola. Será contem~
aprovação de um instrumento, importante para o País- e piado, também, Minas Gerais que representa hoje, nesse.cono próprio diagnóstico- que S. Ex~ fez aqui indica que realmente texto, um outro peso equivalente. _
é preocupante a atual situação ~está condicionando, -~pito,
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, julgo nec~ss~io
à nevação no ajuste, já pactuado em termos de rolagem de fazeresseregistroenfaticamente.DizeraoSenadorEsperidião
dívida, pelos Estados brasiJeiros, particularmente pelos Esta- Amin que o PMDB está colocando o seguinte posicionamento.
dos do PMDB. Efetivamente, 65% da dívida dos Estados O nosso Partido deseja participar do esforço de saneamento
dizem respeitO a quatro Estados brasileiros, que eram adminis- das finanças públicas da União; deseja participar, neste motrados no início deste ano pelo PMDB. menta, de alguma forma, dessa tentativa que o Governo faz
Em janeirO -deste- ano, os então g_overnadores do Rio de recuperar a capacidade de autofinanciamento do Estado.
Todos sabemos que, hoje, a questão das finanças públicas
Grande do Sul, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e de
São Paulo aqui estiveram forjando, primeiro, memoràrtdos está no epicentro- da crise que estamos_ vivendo. O_equilíbrio
de entendimentos, que foram ratificados pelos atuais governa- dessas finanças é absolutamente vital e imprescindível para
dores, aí já de outros Partidos.
a estabilização da economia. O PMDB age responsavelmente;
Então, com todo_ o respeito a S. Ero- e'--não tendo tido sabe que não pode se excluir; sabe que não pode ficar fora
a oportunidade de retrucar-lhe, quero dizer que compreendo __ dessa decisão, que é grave, e que é hoje o fator de equilíbrio
o fato de S. Ex' repelir a minha afirmã"ção;mas desejo salientar para, quem sabe, nós perpassarmos os próximos meses, o
o que ficou aqui registrado, para que seja tomada uma provi- ano de 1992, sem nos engolfannos numa crise imprevisíVel.
dênci3. que, inegavelmente é necessária para o País. O PMDB
De modo que Sr. Presidente. não podemos deixar passar,
proclama que tal providência só será tomada se o interesse nesse momento, o conjunto de afirmações que aqui foram
legítimo - diga-se de passagem, não sei se oportuno, ma,s feitas. Respeitosamente, e até por tê-lo na maior consideração,
legítimo - dos governantes d9 seu Partido forem satisfeitos, dedicar algumas palavras, esclarecendo ao Senador Esperidião
ao término do ano que delimita pelo princípio da anualidade Amin e a esta Casa sobre a postura do PMDB. Participamos
a possibilidade de qualquer ajuste fiscal. Faço questão de desse esforço, visando tão-somente o seguinte:_ que o Governo
fiiSãt- esse aspecto, por(Jue~crêio que ·a fato, por Si SÓ, Cdtro- pOSSa cumprir os compromiSSOS que assumiu COttt a população.
bora, não apenas a dúvida quanto a ética dessa atitude, mas Estamos vendo os_ aposentados que não conseguem respostas
a certeza de que todos ficamos chocados com uma atitUde para as suas reivindicações. Estamos vendo, hoje, em todos
proclamada dessa natureza.
os setores, no setor de saúde, no setor educacional, no se_tor
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
-de assistência socia1 o colapso das :Qnanças públicas; o desenO Sr. Maurício Corrêa _Peço a palavra, Sr. Presidente, contra total do Governo com as reivindicações sociais.
O PMDB deseja tão símplesmente participar desse ajuste
como Líder.
fiscal no limite e nos termos de que os recursos obtidos por
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -...:.An-tes -de conce- esse ajuste fiscal deverã_o tão-somente, e nada mais do_ g_ue
der a palavra a V. Ex~, a concederei aonobre Senador José isso atender aos compromissos vitais, urgentes, prementes
Fogaça que já a havia solicitado anteriormente.
que o Governo da União tem para com a população brasileira.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Fogaça.
Se recusássemos a esse posiCionamento, se não participásO SR. JOSÉ FOGAÇA (l'MDB- RS. Pela ordem. Sem semos desse esforço não estaríamos cumprindo o papel que
revisão do orador.) - Sr. Presidente, sro~ e Srs. Senadores~ nos impusemos: um papel de responsabilidade. Um partido
acabamos de ouvir as expli_cações pessoais-do Senador Esperi- que está na oposição, que não tem compromissos com o Godião Amin que procura esclarecer o seu posícionamento em verno, que não partilha das decisões, dos pro jetos e das proaparte ao Senador Humberto Lucena, que falou desta tribuna postas deste Governo. Mas_ um partido que não abre mão
a respeito da posição do nosso Partido, o PM_DB. Com todo -da sua responsabilidade; a__c_onsciência que tem de assegurar
o respeito e, com toda a consideração que-nonrterece·o- Sena- a governa bilidade do País.
dor Esperidião Amin, o PMDB deseja registrar um esclareciOra, Sr. Presidente, nesse sentido, não tem nenbum cabimento. Em primei~o lugar,_ SeD.#dor J;speridião Amin, o
mento supor ou imaginar que o papel que o PMDB vem
PMDB não está iritPolldO nenhuma condição par~_participar cumprindo esteja -necessariamente vinculado a uma rolagem
do esforço de reformulação tributária. Não está- colocando da dívida dos Estados. Entendemos que integra esse esforço
como conditio sine qua non nenhuma exigência a respeito a resolução do problema dos Estados e dos Municípios. É
da rolagem da dívida dos Estados e dos Municípios. SâO dOis só ir aos Estados e Municípios e ver o que está acont~cendo:
pontos rigorosamente distintos, separados. Não estã9 vincu- os professores não são pagos, os reajustes aos funcionários
lados nesta questão. Este é o primeiro dado; esta é a primeira não são concedidos, os programas de saúde pública não estão
verdade que precisa ser esclarecida. A segunda é que, ao sendo cumpridos, os municípios estão à beira de um total
reivindicar a rolagem das dívidas dos Estados, ao fazer uma colapso financeiro. Ou se equaciona o problema da dívida
proposta coerente, consistente para o Governo resolver o pro- ou;· então, esse verdadeiro sa_lário social indireto, que repreblema dos Estados e dos quatro mil e quatrocentos municípios senta os investimentos públicos nos Estados e nos Municípios,
brasileiros, o PMDB não está pedindo nenhum privilégio aos não se realiza.
Então, não há, nesse momento, a vinculação política,
governadores do Partido. Não estão pedindo nenhum tratamento especial, discriminado ou particularizado aos Governa- não há o jogo de ínteresse, não há o sentido de barganha
dores do Partido. O fato de o PMDB governar São Paulo menor, pequena, mesquinha que quer lhe atribuir o Senador
é meramente uma circunstância. Será, também, beneficiado Esperidião Amin. Te~os pó r S~ _Ex~ a maior consideração
com este acordo um dos Estados que compõem o quarteto e é justamente em função disso que estamos_ danclo essas
que representa a maior soma de endividamento do País, o explicações à Casa.
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O PMDB participará do ajuste fi:scal, com a consciência
de que esse é o caminho para restabelecer o equilíbrio míníriJ.O

das finanças da União. Em segundo lugar, só aceitamOs participar do ajuste fiscal não havendo uma inCidênciã. maiOr nem

o aumento de aiJquota sobre os pequenos e médios "salários.
Essa é a primeira exigência.
A segunda exigência consiste em que não fiãja-aU:IDentO
da carga tributária. O -que o Governo fatá, ·no seü ajuste
fiscal nessa pequena reforma tributária, se for aprovado o
substitutivo de autoria do Deputado Francisco Domelles, é
c

uma coisa simples: vai restabelecer para as empresas o sistema

de cobrança do imposto em bases co_rrentes, o que significa
~ão quebrar o princípio da anualidade, mas signifiCa que o
Imposto de 1991 será pago em 1992; e, também, a partir
do segundo semestre o imposto de 1992 será pago em bases
correntes por essas grandes empresas, segundo a classificação
ou critério estabelecido pelo substitutivo de all,toria do Deputado Francisco Dornelles.
Essa é a posição do Partido, o PMDB, posição definida
de comum acordo pela Executiva Nacional, pelas Lideranças
no Senado Federal e na Cªmara dos Deputados, pelas duas
Bancadas com assento .no Con_gresso Nacional.
Damos essa explicação ao Senador Esperidião Amin, jUstamente pelo enorme respeito e pela enorme consideração
que temos por S. Ex• (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) c- Concedo a palavra7 por cinco minutOS 7 ao Senador MauríciO Corrêa, que
falará como Líder.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Como Líder.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, a nossa pequena Bancada
tem dado a contribuição indispensável a algumas providências
relativas aos superiores interesses do nosso País.
Assim procedemos, quando votamos _a r_enegociação dos
juros da dívida externa para com os bancos comerçiai~.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, fiquei atónito com
as festas, as recepções, os galanteios que estão sendo feitOs
ao Sr. Michel Camdessus, Diretor-Geral do Fundo Monetário
Internacional. Esse senhor, que veio à América La_tina, cheR
gou ao Uruguai e em Monteyidéu declarqu abertame11te que
o Brasil vai adotar, dentro de 15 dias, o plano económico
da Argentina; vale dizer: o Brasil vai adotar a dolari_~;,tçãO.
Em se tratando de um assunto nosso e, portanto, de
um gesto indébito, não poderia deixar de fixar aqui â minha
estranheza por que não ouvimos isso por parte do Líder do
Governo, afirmações dessa natureza, não ouvimos desmentido
algum ou nenhuma manifestação contrária a uniá provocação,
a uma violência à soberania brasileira.
De sorte, Sr. Presidente, que não poderiã. deixar de registrar, nesse instante, o, meu profundo constrangimento, a minha
melancolia por verificar que o Presidente Collor, que há pouco
tempo fez defenestrar das janelasdo País o Sr. José Fajgenbaum, agente do FMI, que queria que se ajustasse a Constituição Federal para que nos dobrássemos à,s exigências dos
bancos e dos organismos ínternacionais, que o Presidente da
República não tenha feito absolutamente nada, nenhum gesto
com relação a essa intromissão na soberania brasileira, praticada pelo Diretor-Geral do Fundo MOnetáriO _Internacional.
Pelo contrário, o que sabemos é que houve um deslocamento
daqui para entregar a S. Ex~ a Carta de Intenções que o
Brasil firmou, para que abrisse as perspectivas à negociação
do principal da dívida externa brasileira.

Quinta-feira 5 8'631

Mas não posso ir para a minha casa com a minha consciência tranqüíla se não dissesse que essa é uma violência à sabeR
fãiiiâ Drásileira e qüe devemos estar atentos a uma prática
extremamente esdrúxula com relação ao que pertence exclusivamente ao povo brasileiro. (Muito bem!)
. . COMPARECERAM MAISOS SRS. SENADORES:Affonso Camargo - Albano Franco - Almir Gabriel Aluizio Bezerra -- Amir Lando - Aureo Mello - Carlos
De'Carli - Dario Pereira --Dirceu Carneiro - Eduardo
Suplicy - Iram Saraiva - Jonas Pinheiro - Mansueto de
Lavor- MauríciÇ> "Corrêa - N~lson Carneiro - Ney M.aranhão- Telmo Vieira -Teotónio Vilela Filho.
O SR- PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Sobre a mesa,
projeto de lei que será lido pelo Sr. l9 Secretário.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 397, DE 1991
Dfspõe sobre denúncia de irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas. da União.
O Congresso Nacional decreta:
.
Art. 19 Qualquer cidadão, j)artido político, associação
ou sindica_to é -pa"ite legftima para denunciar irregularidades
ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.
Art. 29 A denúncia será feita oralmente ou Por escritO.
§ 1~ A denúncia oral será reduzida a escrito, assinado
o termo pelo funcionário que a receber.
§ 29 -Constará do termo a ~xposição da irregularidade
ou ilegalidade denunciada e, se possível, a qualificação do
denunciante ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo.
Art. 3~ A denúncia rece_bida somente poderá ser arquivada após efetuadas diligências pertinentes, mediante despa-cho fundamentado do responsável.
Ar_t. 4 9 Recebida a denúncia, esta passará a Ser apurada
em caráter sigiloso, até que se comprove sua procedência.
Parágrafo úriico. Reunidas as provas- que indiquem a
existência de irregularidades ou ilegalidade, poder-se-á tornar
público o fato, assegurando-se aos acusados o direito de ampla
defesa.
Art. 5• O denunciante poderá requerer ao Tribunal de
Contas da União_ certidão dos çlespachos e fatos apurados,
a qual deverá Ser fornecida no prazo máximo de 15 (qUinze)
dias, a contar da data em que o pedido foi recebido, desde
que o respectivo processo de apuraÇão -tenha sido concluído
ou arquivado.
Parágrafo único. Decorrido o prazo de 6 (seis) meses,
a contar da data do recebimento da denúncia, será obrigatoriamente Iórnecida certidão sobre o andamento do processo,
ainda que não estejam concluídas as investigações.
A!t. 6~ Constitui crime, punível cóm a pena prevista
no art. 319 do Código Penal:
I - arquivar irregularmente denúncia recebida_;
II - deixar de atender ao pedido a que se refere o art.
Y' desta lei.
Art. 7~ Constitui crime. punível com a pena prevista
no art. ·325 do Código Penal, rev~lar quaisquer dados sobre
investigação de irregularidades ou _ilegalidade, antes de coligidas as provas necesSárias à caracterização dó fato denunciado.
Art. 89 Esta lei entra _em vigor na data de sua publicação.
Art. 9~ Rev:ogam-se as disposições érn contrário.
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Justificação
ConsOaritC '6:-disposto no § zo, do art. 74, da Constituição
Federal, "qualquer cidadão, partido político, assoeiaç·ao· Ou
sindicato é parte legítima para 1 na forma da lei, ~enunciar
irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas
da União".
De acordo, portanto, com expressa previsão consti_tucional, é apresentado este Projeto,_ que vjsa a regular importante instrumento de controle do poder político.
Com efeito, desde há muito tempo,_ as: sociedades organizadas têm se preoCupado com a adOção e o aperfeiÇoamento
de meios destinados_a coibir abusos administrativos. A separação dos poderes, as competências específí~S. o contrOle popular ~ão exemplos desse_s re!=ursos fis_qllizatórios, que constituem importante ·:rator de estímulo ao bom. governo.
_
Diante desse entendimento, nada mais}usto do que propiciar regulação nonnativa adequada ao exercício desse relevante direito da sociedade._
Nessa linha de pensamento, ressalte-se o cuidado que
o Projeto encerra, -no sentido de que sejam assegurados, em
norme legal, mecanismos que prõpOrcioTiein a· efetiva a: pUração de qualquer irregularidade ou ilegalidade que for denunciada, ao Tribunal de Contas da União.pesse mo4o •. são previstas, também, penalidades de natureza_criminal, para aquele
que se arquivar irregiJlan:nente denúncia ~ecebida ou relevar
quaisquer dados sobre investigação de-irregularidades ou ilegalidade, antes de coligidas as provas necessáóas à- caracte_
_
rização do fato denunciado.
Como- se vê, a iniciativa postula COnferir ao processo
de fiscaliz3ção das atividades estatais, instrumentos jurídicos
próprios para que, de forma transparente e isenta, sejam alcançados e preservados os padrões de moralidade e eficiCncia
da Administração Pública.
Resta, por último, conclamar os nobres Parlamentares
para que envidem esforços, no sentirlo de este Projeto lograr
rápida aprovação. Transformar esta iniciativa em norma jurídica é decisão que há de fortalecer, ainda mais, um dos pilares
que sustentam a moderna Democracia, qual seja, o co_ntrole
do Poder Político.
Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1991. - Senador
Nelson Wedekin.
LEGISLAÇÃO CITADA
CÓDIGO PENAL
Art. 319 .. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá~lo contra disposição expressa de
lei, para satisfazei interesses ou sentimento pessoal:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa,
de cinqüenta centavos a dois cruzeiros.
Art. 325. Revelar rato de que tem ciência em razão
do cargo e que deva pennanecer em segredo, ou facilitar-lhe
a revelação.
Pena- detenção, de seis meses a dois anos, ou multa,
de dois a doze cruzeiros, se o fato não cOnstitui ~rime mais
grave.

CONSTITUIÇÃO D-A
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário
manterão, de forma integrada!. sist_em~ de_ GOntrole interno
com a finalidade de:
• • • «

• • • • • •• • • • •• •

zo

~•

.;, • • · - • • õ • • •'• •"• • ;

~..;..._-~- • •-••u·~• •;-"r~•

._. .. ~,;-...,.:;.-_;._~;::-~. • ••• • •

Qualquer cidadão, partido político, asso.cias?.o ou
sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar
irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas
da União.
§

... ,.. ~- .~.-.--~ ...... --~·- -· ·-·· ·~-·.;--. ····----•·· -· -·· .•. ~ ... ~. ·-·~·~ ~.-~---~L·.
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania - decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - O projeto lido
será publicado e remetido à comissão competente .
. Sobre a mesa, comunicações que serão- lidas _pélo_ Sr.
1' Secretário.
São lidas as seguintes:
Sr. Presidente,
Como membro da Comissão do Mercosul, comunico a
V. Ex~, nos termos do art. 39, a, do Regimento Interno,
que me ausentarei do Pafs, no período de 5 a 8-12-91, a fim
de comparecer à reunião da referida Comissão, a realizar-se
_
em Montevideo, Uruguai, _
Sala das Sessões, 4 de dezembro de 199L - Senador
Dirceu Carneiro.

Senhor Presidente,
Como membro da Comissão Qo Mercosul, comunicQ a
V. Er, nos termos o art. 39, a, do Regimento Interno, que
me ausentarei do País, no período de 5- a 8-12-91, a fim de
comparecer ã reunião da referida Comissão, a realizar-se em
Montevideo, Uruguai.
Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1991. - Senador
Nelson Wedekin.
Sr. Presidente,
Como membro da Comissão do Mercosul, comunico a
V. Ex•, nos termos do art. 39, a, do Regimento Interno que
me ausentarei do Pais, no período de 5 a 7-12-91, a fiM de
coMparecer à reuniãO da referida Comissão, a realiZar-se em
·
Montevideo, Uruguai.
Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1991. - Senador
Esperklião Amio.

Senho_r Presidente,
. .
.
- Como membro da Comissão do Mercosul, comunico a
V. Ex~. nos termos do art. 39, a, do Regimento Interno,
que me ausentarei do País, no período de 5 a 8-12-91, a fim
de comparecer ã reunião da referida Comissão, a realizar-se
em Montevideo. Uruguai.
Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1991. ~Senador
José Fogaça.
Sr. Presidente,
Como membro da Comissão do Merco-sul, comunico a
V. EX', nos termos do art. 39, a, do Regimento Interno,
que me ausentarei do_ País, D()_ período de 5 a 8-12-91, ª- fim
-de comparecer à reunião dã. referida Comissão, a realizar-se
em_ Montevideo, Uruguai.
"·" · Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1991. - Senador
Márcio Lacerda.
SeD.liOr Pres_idente,
Como membro da Comissão do Mercosul, comunico a
V: EX~, nos termos do art. 39, a, do Regimento Intern9,
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que me ausentarei do País, no períodode 5 a 8-12-91, a fim
de comparecer â reunião da referida Comiss~q_, a realizar-se
em Montevideo 1 Uruguai.
·
- _-_
Salas das Sessões, 4 de dezembro de 1991. - Senador
Pedro Simon.

Senhor Presidente,
Como membro da Comissão do M~rcosul,.__comunico a
V. Ex~, nos termos do art. 39, a, elo -RegimentO Int_erDo,
que ;ne ausentarei do País, no período de 5 •~B-12-91, a fim
de comparecer à reunião da referida Comissão, a realizar-se
em Montevideo, Uruguai.
Salas das Sessões, 4 de dezembro de 1991. - Senador
Odacir Soares.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Os expedientes
lidos vão à publicaçãoc~
~
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1(
Secretário.
-- - - -

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 877, DE 1991
Nos termos do art. 172, inciso I do Regimento Interno,
requeiro a inclusão, em Ordem do Dia, do Substitutivo aO
Projeto de Lei do Sena~on" 173/91,_que tramita em conjunto
com o PLS n• 56/91, e o PLS n• 145/91, cujo prazo-, nà Comissão
de Assunto Sociais, já se aCha esgotado.
Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1991. ~~Senador
José Fogaça, P/Liderança PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -O requerimento
lido será publicado e posteriormente incluído em Ordem do
Dia, nos teiri1os do art. 255, inciso II, letra c, n" 3, do Regimento Interno.
· O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Está esgotado
o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
Secretário .
~

}9

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 878, DE 1991
Nos termos do artigo 175 cio Regimento Interno desta
. Casa, requeiro a inversão da Ordem do Dia da presente sessão,
para que o Projeto de Lei do Senado n• 171, de 1989 (Complementar) de minha autoria, seja apreciado em quarto lugar.
Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1991. - Senador
Fernando Henrique Cardoso.
· O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Será feita a ínvérsão requerida.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Item 2:
Votação, em turno úniCo, do Requerimento n 9 846,
de 1991, de autoria do Senador Cid Sabóia de Carvalho,
solitando, nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto de Lei da Câmara 09 99, de 1991, de iniciatiVa
do Presidente da RepUblica, que dá nova redação ao
art. 1984 do Código Penal.
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Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
~
~
~
sentados (Pausa.)
Aprovado.
O -Projeto de Lei da Câmara n9 99/91 será incluído em
Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legilativo n•4, de 1985 (n• 59184, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acor.do de Cooperação
na ÁÍ'ea de Energia Nuclear para fins pacíficos entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela concluído em Caracas, a 30 de novembro de 1983, tendo
. PARECERES, sob n•' 462 e 463, de 1991, das
Comissões
-de Constituição, Justiça e Cidadania, pela constitucionalida9e; e
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional, favorável.
A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordinárias, a fim de receber emendas, nos termos do_art. _235,
inciso II, letra d do Regimento Interno.
Ao projeto não foram apresentadas emendas.
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 permanecer
sentados. (Pausa.)
AprOvado.
A matéria irá à COmissão Diretora para a Redação Final.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 4, DE 1985
(n' 59/84, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo de Cooperação na Área
da Energia Nuclear para fins pacíficos entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela, concluído em Caracas, a 30 de novembro de 1983.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~> Fica aprovado o texto do Acordo de Cooperação na Área da Energia Nuclear para fins pacíficos· entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o GoVerno
da República da Venezuela, concluído em Caracas, a 30 de
novembro de 1983.
~
Parágrafo único. Quaisquer a tos ou ajustes complementares, de que possam resultar revisão ou modificação do presente Acordo, ficam sujeitos à aprovação do Congresso Naciona_l.
Art. 2Ç> Este decreto legislativo ent~a em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Item 4:
Discussão, em turno único; do Projeto de Decreto
Legislativo n' 22, de 1985 (83185, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção n' 134, da.
Organização Internacional do Trabalho, sobre Prevenção de Acidentes de Trabalho dos Marítimos, adotada
em Genebra, a 30 de -outubro de 1970, durante a LV
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Sessão da Conferência Internacional do Trabalho, tendo
PARECERES, sobre n• 391, de l99Ó, e 482, de
1991, das Comissões
- -de Constituição, Justiça e Cidadania, pela constitucionalidade; e
de Relaçõe_s Exter_iores e Defesa Nacional, favorável.
A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordinárfãS, ã -fim ae reCeber emendas, nos termos do art. 235,
inciSo II, letra- d, do Regimento Internp, _--~
Ao projeto D.ão foram apresentadas em_endas.
Sobre a mesa, _req~:~_~riinento" que selá lido- peiO- Sr. 19
Secretário.
-- -c

Dezembr9 de 19.~1

c) a Consultaria Jurídica do Ministério do Trabalho que inicialmente se manifestou favoravelmente à aceitação
da ,Convenção n9 134, da OIT - . atendendo à determinação
do titular daquele Ministério no sent~do de restringir ao máximo as propostas de ratificação de convenções, emitiu ó Parecer
n 9 40n3 onde conclui que a Convenção em questão pouCo
oferecerá de vantajoso para o País, uma vez que:
I - as emendas propostas pelo Brasil não foram aceitas,
.o que acarretaria a necessidade de adaptar a legislação nacional ao instrumen~o legal em estudo, principalmente no que
se refere à fi~calização;
Il_-ter-se-ia, provavelmente, que colocar marftimos como fiscais, o que, evidentemente, contribuiria para tumultuar
as relações entre patrões e empregados; e
III -a convenção, em face da L_eg!slaçãç Nacional, não
oferece especiais' vantagens para lograr ratificação, podendo,
por outro lado, provocar dificuldades de execução.
__
O Ministério da Marinha julga pertinente ressaltar, em
reforço ao expostO neS-te Parecer, que implicações negativas
poderiam advir em virtude da atuação de organizações interg!)vemamentais e internacionais nessa área, possibilidade esta
prevista no art. 10 da Convenção.
Em face do exposto, Sr. Presidente, o Mitlistro da Marinha é de parecer que a matéria deva merecer _um reexame.
E solicito que seja feito-comfundamento, inclusive, em outros
argumentos, que solicitarei sejam dados como integrantes_ do
pr_onunciamento que acabo de fazer. São documentos que,
de alguma forma, ajuçlam a fundamentar a posição do Ministério da Marinha, o que me leva, naturalmente_,.~- solic_:!tar
o reexame da matéria.
Era o que tinha a dizer.
o

É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 879, DE 1991-Nos termos do art. 279, alínea b, do Regimento Interno,
requeiro o adiamento da discussão do Projeto de Decreto
Legislativo n 9 22, de 1985, que aprova o texto da Convenção
n9 134, da Organização Internacional do Trabalho, sobre Pre~
vençáo de Acidentes de Trabalho a L V dos Marítimos, ado tada em Genebra, a 30 de outubro de 1970, durante Sessão
da Conferência Internacional do Trabalho, para reexaiD.e pela
Comissão de Relaçóes Exteriores e Defesa NaciOnal.
Sala das Sessões, 4 de dezembro de 199L - Senador
Marco Maciel.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Em votação.
(Pausa.)
O SR. MARCO MACIEL- Sr. Presidente, peço a pala·
vra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTíf(Iram Saraiva)__:_ Concedo a pala·
vra ao nobre Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (PFL -PE. Para encaminhar.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o reexame que
ora solicito decorre de solicitação que me foi feíta pelo Sr.
Ministro da Marinha, Almirante_ Mário César Flores. S. Ex•
me procurou na condição de estar exercendo a Liderança
do Governo nesta Casa para solicitar que esta matéria fosse
reexaminada por motivos que ele julgou procedentes. Diz
ele que o Ministério da Marinha, após estudar o projeto de
decreto legislativo em epígrafe, julga oportun_o te_cer_as seguintes considerações:
a) a legislação nacional, especificamente, a Consolidação
das Leis do Trabalho e a Portaria n' 3.214/78, do Ministério
do Trabalho, já contém normas reguladoras suficientemente
abrangentes no qüe se refere à Segurança e Medicina -do Trabalho -inclusive no que diz respeito ã prevenção de acidentes
de trabalho -para t6dos os trabalhadores, inclusive os marítimos;
b) o Regulamento para o Tráfego Marítimo, por sua vez,
prevê a realização de vistorias, por meio das qUâis~SãÕ -verificadas as condições de segurança, conforto e eficiência das
embarcações, com o propósito de, entre outros, prevenir acidentes de trabalho dos marítimos; tais vistorias s_ãoxealizadas
pelo pessoal da Diretoria de Porto e Costas- DPC, historicamente considerado competente para o desempenho das tarefas
de fiscalização a bordo das embarcações;
'

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O Sii.
MARCO MACIEL EM SEU DISCURSO:
Aviso/GM/n• 2.511
Em 18 de dezembro de 1987
Senhor Ministro
Tenho a honra de me dirigir a V. Ex• respondendo ao
Aviso n9 311, que trata da Convenção n9 134 da Organização
Internacion~l do Trabalho.
Os compromissOs do Brasil junto à OIT exigem que as
Convenções celebradas sejam submetidas ao processo-de aprovação segund9_ o ritual previsto pela legislação interna. Consequentemente, as responsabili4ades do Governo, no que con·cetne à Convenção e_m causa já se eXaU!irari:t, com sua remessa
ao Congresso Nacional, onde se encontra com Pareceres contrários a sua rafificaçcâo.
Salvo melhor juízo, a retirada do Projeto--não me parece
medida adequada, porque não exonera o GOverno de nova
reapresentação, com os mesmos riScoS- hoje apo-ntados por
V. Ex'

Alimento, entretanto, a convicção de que o Congresso
Nacional não entrará em desc?mpasso cog1 Q Poder EJ;;e_c:.utivo,
mas rejeitará um textO que, no Parecer dos Minstérios especializados nos assuntos ali examinados, foram desfavoráveis a
sua rãtificação.
- --Certo _de -~~ntar com a elevada compreensão de V. Ex~
valho-me d9 ensejo para reiterar as expressões da minha estima e elevada consideração.- Almir Pazzianotto Pinto, Ministro de Estado do Trabalho ..
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MINISTÉRIO DA MARINHA
DO MINISTRO DA MARINHA
_
Brasília, DF.
Em 19 de dezembro de 1986.
Parecer

~uABlNETE

Brasília, DF.
N' 31!

Em 27 de novembro de 1987.
Assunto: Convenção 134, da Orgarii:i:aÇão Internacional do
Trabalho
Senhor Ministro
Tenho a honra de dirigir-me··a V. Ex~ para tratar de
assunto que, envolvendo a Marinha e essa Pastá, merece ser
analisado em conjunto, visando a se_obter: uma mesl:n_~ so_lução.
Trata-se do Projeio·de Decreto Legislativo n'22,de 1985,
do Senado Fe4e:ral que "aprova o texto da CQIJ,Ve_nção n!'
134, da _Organização Internacional do Trabalho, sobre Pr~ven
ção de Acidentes de_ Tra_1;>alho dos_ Marítimos, adotada em
Genebra, a 30 de outubro de 1970, dúrante a l.V Sessão
da Conferência Internacional do Trabãlh0" ·e· encaminhada
ao Congresso Nacional através da Mensagem _n!' 368, de 30
de julho de 1974.
-_.
O Senhor Consultor Jurídico deSse Ministério, pelo Parecer n"' 40n3, de 28 de setembro de 1973, "opinou-em sentido
contrário à ratificação, pelo Brasil, do instrumento em apreço,
por entender que além de não oferecer vantagens especiais,
a aplicação dessa Convenção implicaria adaptação da legislação nacional, podendo, inclusive, provocar dificuldades na
sua execução".
Este também é o ponto de visia do Ministério_ da Marinha.

\
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À Sua Excelência o Senhor
Almir Pazzianotto Pinto
DD. Ministro de Estado do Trabalho
A legislação nacional, especificamente, a Consolidação
das Leis do Trabalho e a Portaria n~ 3.214ns. desse Ministério,
já Contem normas reguladoras suficientemente abrangentes
no que se refere à SeguranÇa e Medicina do Trabalho inclusive no que diz respeito à prevenção de acidentes de
trabalho - para todos os trabalhadores, inclusive os marítimos. Além disso, o Regulamento para o Tráfego Marítimo.
por sua vez, prevê a realização de vistoria, atrav-és das quais
são verifkadas as-condições de segurança, conforto e eficiência
-das embarcações, com o propósito de, entre oUtras, prevenir
acidentes de trabalho dos marítimos; tais vistorias são realizadas pelo pessoal da DiretO;ria de ~ortos e Costas - D~C.
técnica e historicamente competente para o -desempenho das
tarefas de fiscalização a bordo das embarcações.
Incluido para apreciação e votação ria ordem do dia do
Senado Federal para o diaS de novembro do corrente, através
de requerimento do Senador Alfredo Campos, o assunto foi
retirado da pauta por serem aqueles Pareceres Ministeriais
contrários à su·a aprovação devendo o assunto, no entanto,
voltar à ordem do dia em trinta dias isto é, no próximo dia
5 de dezembro.
.
~
. .
_ ..
Assim, Senhor Ministro, submeto à consideraçãO de V.
Ex\ em face da possibilidade de fatos novos merecerem ser
considerados, que o projeto em questão seja retirado do Con_____
gresso Nacional, para ser reestudado.
Aproveito a oportunid,ade para renovar a V. E~ meus
protestos de_distinta cçmsid~r;1çcj_?· -He~que Saboia, MinisR
tro da Marinha.
· - · -· ·
=

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 22,
DE 1985, DO SENADO FEDERAL
Aprova o texto da Convenção n~ 134, da Organização Internacional do Trabalho, sobre Prevenção de
Acidentes de Trablaho, dos Marítimos, adotada em Genebra, a 30 de outubro/1970, durante a LV Sessão da
Conferêrlcia Internacional do Trabalho
I. Propósito
_O Presente Projeto de Decreto Legislativo n~ 22/85, do
Senado F~deral, visa aprovar o iexto da Convenção n~ 134,
da 0-iganizaçãO InterriaCiOnal do Trabalho, sobre Prevenção
de Acidentes de Trabalho dos_ Marítimos, ado ta da em Genebra, a30 de outubrq de .1970, durante a LV Sessão da Conferência Internacional do Trabalho. .. .
. .

Análise
Este Ministério, após est"udar o Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe, julga oportuno tecer as seguintes considerações:
a) a legislação nacional, especificamente, a Consolidação
das Leis do Trabalho e a Portaria n9 3.214n8, do MiniStério
do Trabalho, já cOntém normas reguladoraS SU.fici~ntémente
abrangentes no que se refere à Segurança e Medicina do Trabalho- inclusive no que diz respeiro à prevenção de acidentes
de trablaho -para todos os trabalhadores, inclusive os marítimos;
b) o Regulamento para o Tráfego Maritimo, por sua vez,
prevê a realização de vistorias, por meio das quais são verificadas as condições de segurança, conforto e eficiência das
embarCaÇões, com o propósito de, entre outros, prevenir acidentes de trabalho dos marítimOs; táis v-istorias são realizadas
pelo pessoal da Diretoria de Portos e Costa- DPC, historicaMente considerado competente para o desempenho das tarefas
de fiscalização a bordo das embarcações;
-. ·c) a Consultaria Jurídica do MinistériO do Trabalho que ínicialmente manifestou-se Iavoravelmente à aceitação
da Convenção n~ 134_, do _OIT :-,atendendo a determinação
do titular daquele Ministério nO" Sentido de restringir ao máxiR
mo as propostas de ratificação de convenções, emitiu o Parecer
n~ 40n3 onde conc_lui que a Con:vençã_o em questão pouco
oferecerá de vantajoso para o País, uma vez que:
I - as emendas propostas pelo BraSil não foram aceitas,
o Gue acarretaria a necesseidade de adaptar a legislação nacional ao instrumento legal em estudo, principalmente õo que
se refere à fiscalização;
II -ter-se-ía, provavelmente, que colocar marítimos como fiscais, o que, evidentemente, contribuiria para tumultuar
as relaçõoes entre patrões e empregados; e
III - a Convenção, em face d3: legislação nacional, não
Oferece especiais vantagens· para logra! a ratificaÇão: podendo,
por outro lado, provocar díficuldades de execução.
O Ministério da Marinha julga pertinente ressaltar, em
reforço ao exposto neste Pã.reêet, que implicações negativas
-poderiam advir em virtude da atuação de organizações intergo2.
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vernamentais e internaci_onais nessa ár~a-. P~ssibilidade esta
prevista n-o art. 10 da Convenção.
3. Conclusão
Em face do exposto, o Ministério da Marinha é de Parecer
Contrário à aprovação do Projeto de Decreto Legislativo n 9
22, de !985, do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Enl votação o
requerimento.
_
Os Srs. Senadores que o aprovam-qheiriiri- permanecer
sentados.
- Aprovado.
.
O Projeto de Decreto Legislativo n' 22, de 1988, volta
à ComiSsão de Relações Exteriores e Defesa NaciOnal para
reexame.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Item 5:
Discussão, ePJ primeiro -turno, da P-roPOsta de
Emenda à Constituição n~ 16, de 1991, de autoria do
Senador Alfredo Ca,mpos e outros senhOres SenadOres,
que dá nova redação ao caput do art. 64 da Cons.tituiç~o
Federal, instituindo a alternância no iníciõ de tramitação de projetas de origem externa~. (Primeira Sessão
de discussão.)
Em obediência ao disposto no art. 358, § 2', do Regimento
Interno, a matéria figurará em Ordem do Dia durante~ sessões
ordinárias, quando poderão ser oferecidas emendas~ assinadas
por um terço, no mínimo, da C<?mposição do Senado. Assim
sendo, transcorre, hoje~ a primeira sessão çle discussão.
Em discussão .. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a di~cussão.
A discussão terá prosseguimento na sessão ordinária de
amanhã.
-- -

D<C!~mbro de 1991

O Jornal do Brasil publicou nestes dias a análise que
os Parlamentares, Deputados e Senadores, num total de 395,
fizeram do Presidente Fernando Collor. O resultado foi o
seguinte:
Útimo: 1%
Bom: 5%
Regular: 35%
Ruim: 34%
~Péssimo: 24%
Total: 100%
Alerto para esses núm~ros, com relação ao que pensa
o Congresso Nacional sobre o .Senhor Presidente da República. De acordo com esses percentuais, neste final de legisla~
tura, praticamente há reprovação absoluta ao Senhor PresiÇente_jla República, inclusive nos Partidos que o apóiam.
Há levantamento de Partido por Partido: as aprovações são
praticamente nenhuma; as reprovações, praticamente totais.
No PFL, por exemplo, o resultado foi o seguinte: ótimo:
nenhum; bom: 3, e o restante da bancada ficou _entx:e o regular,
ruim e péssimo. Alerto para -ao fato de que issso ocorreu
no segundo ano.
Mãs qual é o pensamento da opinião pública brasileira?
O que pensa a sociedade brasileira?

· ·-O Estado de S. Paulo publica~ nesta semana, a mesma
pesquisa. O que a opinião pública acha do Presidente Collor?
Ótimo: 0,3%; muito bom: 0,1%, bom: 1,5%; regular para
bom: 7,8%; regular para ruim: 14,1%; ruim: 20,7%; péssimo:
55,1%.
Sr. Presidente, a interpretação desse número, com relação ao· Comportamento e análise que a opinião pública faz
do Presidente Collor é que nos traz à tribuna e para o que
alerto os nobres Colegas.
A manchete do jornal do Brasil - Instituto Gallup dizia: ''Quatro entre cinco brasileiros desaprovam CoJlor".
O SR. PRESfDENTE (Iram Saraiva) -Item 1:
Em abril deste ano, Collor tinha 69% de aproV3.ção; em
Votação, em turno único,- d-o PrÓjetO de Le-i do
maio, baixou para 41 %; em agosto, para 37%; em janeiro,
Senado n' 171, de 1989 -Complementar, de autoria
para 32%; em maio, para 21%; em_ setembro, para 19%;
do Senador Fernando Henrique Cardoso, que -~efine,
em outubro, para 18%, e agora são os números que dei.
nos termos do inciso I do art.161 da Constituição F'edeEm compensação, a desaprovação, que em abti_l era de 8.7%,
ral, o valor adicionadO para fiils Çe _cálculo__ de partici.:em maio passou para 52%; em outubro, a reprovação era
paçáo dos municípios na Receita do Imposto sobre
de 62.8%.
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
Sr. Presidente, o que há em torno da figura do Presidente
sobre Prestação de Serviços de Transportes lnteres~
da República? Qual é a causa e a r:,~o que levam a uma
tadual e Intermunicipa] e de Comunicação, tendo
desaprovação praticamente unânime da sociedade brasileira
PARECERES favoráveis, sob n'' 428, de 1990, -em torno da figura do Presidente da República? Não sei.
e 260, de 1991, das Comissões
Eu nunca havia visto uma pesquisa como essa que vou
- de assuntos Económicos; e
apresentar agora, que o lbope fez na cidade de Porto Alegre.
- de Constituição, Justiça e Cidadani~·~ã~ co~heço nenhuma desse quilate.
A Presidência verifica que não há, eri:t pleniiio_, qUOniln
----- ''Pergunta: de maneira geral, na sua opinião, quanqualificado para a_votação.
do o Governo Collõr dá algum tipo de informação,
O projeto fica com a votação adiada.
ele diz: somente a verdade, 3%; mais verdad_e que
o SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Esgotada a maté·
mentira: 18% mormente mentira 26%; mais mentira
ria constante da Ordem do Dia.
·que verdade: 50%."
Volta-se à lista de oradores.
Aqui, Sr. Presidente, não se trata de reprovar o PresiConcedo a pa~avra ao nobre Senador Pedro Simon.
_dente, n~o s~ trata de fazer uma pesquisa que pode pegar
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pronuncia o se' -O P!eSictente em alta ou em baixa. Cinqüenta por- cento dos
guinte discurso._ Sem r~visãQ do orador.) -Sr. Presidente, brasileiros dizem que, quando _o Presidente se pronuncia, menSr's e Srs. Senadores, estamos chegando ao final dos trabalhos te._ Vinte _e seis por cen"to dizem que ele só mente e três
do Senado Federal, e a imprensa começ.a a publicar os dados por cento dizein que ele só diz a verdade. A questão não
referentes ao comportatiJ.eir.to da nossa economia,_ dos parla- é errar, não é- equivocar-se, não é reprovar o Presidente;
mentares, das atividades várias que-com.põeiri o nosso País.
a questão é que a palavra do Presidente perdeu a credibilidade.
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Dizia a:qui,- qUã.ndo a: Emenda Richa foi refeitada e quando o Presidente não cumpriu a sua palavra de independência,
de isenção com relação a ela~ e alterando. no final, o seu
comportamento, eu dizia: e riluito grave·, porque o Presidente
mentiu-a esta Casa "quando disse aos Senadores R:Cha e Fernando Henrique Cardoso que não ia se inti'Omete!'C o Go\,-erno
se intrometeu.
- -Triste do Presidente que perde a credibilidade, a fé, o
respeito! Triste do_ Presidente que mente à Nação!
E lembrava aqui que o Presidente Richard Ni_x_on entrou
em derrocada nos Estados Unidos não quando aconteceu o
escândalo de Watergate, mas quando dizia e repetia que não
tiitha conhecinlento desse escândalo. E quando se mostrou
à Nação que a es_cutan__o prédio de Watergate, sede do partido
democrata, tinha sido orientado, determinad~ por ele, no momento .em que a nação americana viu qUe o PreSidente tinha
mentido, desmoronou-se completamente a sua defesa, e ele
acabou renunciando.
Aí é que quero chegar. Vi o PreSidente Sarney Sl!bir,
descer na sua credibilídade, vi o Presidente Figueiredo subir
e descer em sua credibilidade, pode ter acontecido, mas, honestamente, não conheço pesquisa que- diga O que e·sSa disse:
50% das pessoas dizem que, quando se pronuncia, o Presidente mente muito mais do que díz a verdade, 26% dizem
que quando o Presidente se_ pronuncia, apenas mente- -e 3%
..
dizem que o Presidente só diz a verdade._
Só essa pesquisa não me traria a esta tribuna:. Confesso
que essa pesquisa, que mostra a descrença_ da Nação do seu
Presidente, chamou-me a atenção, mas não seria sufiCiente
para me trazer a esta tribuna.
.
.
Na verdade, Sr. Presidente, há uma outra pesquisa que
me traz a esta tribuna, realizada pelo jornal Estado de S.
Paulo, intitulada "O Governo Rejeitado~:. Fez-se a seguinte
perg0:n~a: ·~se dependesse _exclusivamente de você, o que faria
com o Governo Collor?'' Respostas: cassaria o mandato, tiraria do Governo _e pediria a renúncia, 46,5%, deixaria Como_
está, não mudaria nada, 16,1%; ti'OCã.ila por outro, 8,2%,
eliminaria o Presidente, 7,9%, promoveria uma refo_i'lna ministetíal. 6,3%, daria mais apoio, concederia riOva ·chanCe,
3,6% exilaria, deportaria, 1.9%.
Se forem somados os itens Cássar o ma:ndato, tirar o governo, trocar por outro e eliminar-o Presidente, obteremos 90%.
Sr. Presidente, no momento· em que; sob as mais variadas
formas, 90% da opinião pUblica diz que regeita o Presidente,
busca uma fórmula para se ver livre de Sua Excelência, e
80% considera que o Presidente é mentiroso, qüal é a nienSagem e o que vamos fa:z;er?
O Sr. Divaldo Suruagy- V. Ex~ me permite um aparte?
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e a credibilidade do povo que ele governa, sob o ponto de
jamais conseguir inspirar- uma seritimento de solidariedade
e confiança em -torno dos objetivos do governo. Daí minha
constante e crescente preocupação com os desacertos governamentais. Nós estanios vivendo uma crise sem prece-dentes na
História econômica brasileira, que, por si só, já seda bastante
preocupante. Mas, se tivéssemos um administrador competente~ um homem de recon.hecido saber administrativo;· um
homem com capacidade gerencial, alguém em quem o povo
acreditasse, confiasse, ele poderia-cobrar um sacrifício da população e esta marcharia com ele consiciente de que, nesse
esforço coletivo, seríamos capazes de superar a crise, Lamentavelmente, os números falam de uma maneira mais eloqüente
do que todos nós. Os números atestam a perda total da credibilidade do Governo peranfe O povo" brasileiro. Daí aumentar
a nossa preocupação, porque bem sabemos que o Presidente
deixou de ser um timoneiro, um balizador, um orientador
para ser um complicador. A presença do Presidente da República passa a ser_um complicador na busca de uma saída aceitável para os problemas que estamos a viver e a enfrentar.
V. Ex', como sempre, con-segue traduzir, através da eloqliê"ncia que o caracteriza, as_ angústias, os ánSeios, ós-J:edamos
_e as inq uietaçõeiS da sOciédaae- brasileira .. Senador Pedro Simon, V. Ex~, neste instante, está retratando, está traçando
um quadro o mais real possível das difiCuldades que estamos
a v1Ver. GostaríamOs que-·o ·preSidente da República fosse
buscar a experiência de administrador (Jue V. Ex~ sàube oferecer ao povo do Rió Grande do Sul e, através do Rio Grande
do Sul, ao povo brasileiro, para que, juntos, homens da experiêricia e da retidão moral e política de_ V. Ex~ pudessem.
mostrar ao Presidente da República como se administra, quais.
os caminhos que deveremos percorrer. Senador Pedro Simon,
V. Ex~, neste momento, traduz toda a_ angústia d.a sociedade
brasileira.

O SR. PEDRO SIMON- Agradeço, com muita emoção,
o aparte de V. Ex•.
Cõrifesso- que;, no inícjo - perdoe-me a sinceridade eu achava cont~r a preocupação de V. Ex~ uma cetta mágoa
por ter sido o criador político do Presidente da República,
o Qomem que o avalizou, a nível de candidato a prefeito
e governador, e, depois, por essas questões, ter-se afastado.
Pensava ter a análise de V. Ex! muito da, mágoa da questão
local, da província, da questão de campanário das divergências
locais. Infelizmente, os prenúncios de V. Ex~ vêm se configurando aquilo que achávamos ser um exagero, ou mesmo irreal,
do que V. Ex~ dizia, aos põUCos, vem se confiruando. Lembro-me que V. Ex~ dizia que o Presidente da República precisa
ter sempre utn responsável pelos seus equívocos ou pelos seus
erros. Quando Sua Excelência era·_ prefeito de M_aceió, se
O SR. PEDRO SIMON -Com muita honra, nobre Sena· algo não dava certo, o responsável era o governador, que
dor Divaldo Suruagy.
não o apoiava. Quando governad_or, o responsável era o PresiO Sr. Divaldo Suruagy- A análise que V. Ex• faz das dente José Sarney, que o_ estava boicóta_ndo e perseguindo.
diversas pesquisas de opiniãO~p"ública, anunciadas atravéS dos Agora, como Presidente da República, urna hora os responórgãos mais ímportã.ntes da i~ prensa_ br~sileir_~. r_evela que sáveis são da CUT; outra; é O Lula; outra, são os emptesários
o Presidente está sendo repudiado pela esmagadora mai6iia · _:_ aliás, quantaS afirrri.athi"as e· de que gravidade Sua Exceda nossa população. TUdo isso é- conseqüêiicia do fracasso lência já fez contra os empresários - outra é o Congresso
do seu governo. Acertar ou errar em uma ação de governo Nacionalsão conseqüênCiaS iriereil.teS ao' exercíciõ de uma adminisIsso tem acontecido com os Presidentes do_ Brasil: Carlos
tração, mas perder a credibilidade pelas constantes mentiras
que um Chefe de Estado formula perante o seu povo, isso Lacerda contra Getúlio V al-ga~. _UDN com ielaçã6 a "João
é da maior graVidade. Um Presidente da República pode errar Go_ulart. O combate é de segmentos da sociedade, de jornais,
ou acertar, jamais mentir ao seu povó; jamais perder o respeito de líderes-políticos, de líderes empresariais, de líderes sindicais
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em cima do Presidente, e Sua Excelêncía tem de ser o e_siadista Fiança, François Mitterrand. No início do seu pz:iql_eifo- man~
para contornar.
ridade caiu, mas o que importa é que, depois, sua política
Hoje, no Brasil, vivemos a hora· ~llJ _que quem usa a produziu os re_sultados esperados e S. &~ obteve inclusive,
a reeleição. Não vejo inal em que ó Presidente Fe!:"naf]d_o
linguagem agressi_va~ quem entorna o caldo e é ultra~'J,gressivo
é o Presidente da RepUblica. O resto do Brasil, por sua_- vez,
CoJior de Mello esteja com baixos nfveís de popularidade,
tem de contornar.
_ .
-.
___..sobretudo levando em consideração que Sua Excelênciã. assuO Sr. Mário Amaio, cujo equi1íbrió,·Coi:rio todossahe:m, miu o cargo ...
não é o seu forte, mais de urna vez, nas_ suas afirmativas,
O SR. PEDRO SIMON·_:_ Mantenho-lhe o aparte. Ape- .
tem extrapolado. O Sr. Mário Amato é a pessoa que tem
medido as respostas ao Presidente. Eu é que não vou agravar nas gostaria de informar a V. Ex~ que eu não viria ã tribuna
o quadro do Sr. Mário Amato, que não responde âs agressões apenas pelos índices de irnpopularidade_do Presidente daRe~
verbais do Senhor Presidente da República com relação aos pública mas sim pelos íridices que revelam que o Presidente
mente e pela reação do povo querendo a sua derrubada.
empresários.
_
Esses dois índices, o de que o Presidente mente muito
O que Sua Excelência fez com relação a Lula e com
relação ao Presidente da CUT? Referiu-se a Lula dizeJ?,do mais Qo que diz a verdade e o de que a maioria do povo
que ele era um incendiário, que não votaria nele para Presi~ quer a sua derrubada, são preocupantes e me levam a fazer
dente da República porque seria um desastre; Lula não lhe esse pronunciamento. O anterior, da impopularidade, concor~
deu resposta, pelo contrário, tev1 o procedimento de um ho~ do com V. Ex~, são fatos, ·são momentos, e eles não me trariam
mem público. Foi ao Procura<. . .:J 'a! da República. fez a a esta tribuna.
Mantenho o aparte, agradecendo .
denúncia e está processando o Pre~1dente da República e o
.seu porta-voz por ofensas, realmente, feitas. Transparece algo
O Sr. Marco Maciel - Pois não, Nobre SenadOr Pedro
que as pessoas não sabem entender, não compreendem como Simon, vejã. V. Ex~ que por aí estamos de acordo, porque
ó Presidente da República. que é o condutor, o responsável, na realidade, o Presidente Fernando Collor, de alguma forma,
o estadista, de-tentor de 35 milhõ~s de votos, rompeu com está pagando o tributo elevado, alto para um político, que
a CUT, com o PT, com os empresários, e- pãrece que para é o de arrostar com a impopularidade em função de proviSua Excelência isso não tem significado.
dências que, a meu ver, estão corretas, no caminho do combate
à inflação, da redefinição do papel do Estado, que vão permitir
O Sr. Marco Maciel- Permite-me V. E~ um aparte?
um crescimento sustentado da economia e melhores condições
de vida, portanto, para todo o povo. Agora, com relação
O SR. PEDRO SIMON - Com o maior prazer. Eu o
admiro muito, de um modo muito especial, e me surpreendo a essa descrença que há com relação à palavra do Presidente,
em ver V. Ex' que é um grande estadista, um grande Parla- não sei se estou exagerando, mas eu diria a V. Ex~ que isso,
de alguma forma, resulta de um certo desgaste de que desfruta
mentar, fazendo a defesa de um homem cujo estilo é muito
diferente do seu. V. E~ não é do .. bateu, levou", tem outra o político hoje no Brasil. Por quê? Em primeiro lugar porque
estamos há mais de 10 anos vivendo momentos de recessão.
maneira de agir.
Não é minha a frase de que a década de 80 foi perdida.
O Sr. Marco Maciel- Se V. Ex' me permitir, gostaria É uma frase que já está cunhada aí e, inclusive, constitui
de fazer duas observações sobre o discurso que produz nesta até títulos de livros e de trabalhos sobre o _que foi _a década
tarde. Em primeiro lugar, nobre Senador Pedrq Simon, sabe passada. Sob o ponto de vista económico- e social foi dramatiV. Ex' que o Presidente Collo~, neste seu esforço_ de realizar camente perversa para o País, mas, sob o ponto de vista poiítiurna redefinição do- pãpei do Estado e o nível de sua inserção co~-foi a década do reencontro do País com a democracia.
na economia, teve que, naturalmente, adotar providências Há muita gente associando _o fato de termos perdido essa
que todos nós reconhecemo~_ impopulares, antipáticos, que década em função da incapacidade de políticos em responder
muitas vezes contrariam segmentq_s muito importantes da so- aos grandes desafios da sociedade e ao pouco, ao reduzido
ciedade e até veículos de comunicação social, que exercem sucesso dos políticos em enfrentar conseqüentemente os prouma enorme influência sobre a opinião pública. Logo, é natu~ blemas mais ag~dos do País. Não concordo com essa associara1 que, como conseqüência disso, a sua popularidade decline. ção, mas de alguma forma percebo que nessas pesquisas não
A propósito, recordo-me do Governo da chamada "A Dama está apenas em baixa a posição do Presidente, mas está, tamde Ferro~•, S~ Margaret Thatcher. Ao assumir as funções bém, em posição muito desfavorável o conceito dos políticos
de Primeira-Ministra da Inglaterra, S. Ex~ adotou uma série de um modo geral. Sei que tudo isso é muito injusto, mas
de providências de controle da inflação, de redução do papel não posso deixar de reconhecer esse fato. Na verdade, reco~
do Estado, de privatização. Isso fez com que elea enfrentasse nheço que o Presidente Fernando Collor enfrenta momentos
uma enorme impopularidade. Daí o nome "Dama de Ferro", de dificuldades inclusive em termos de sua imagem. Mas recoporque Margaret Thatcher era inflexível ante as pressões po- nheço, por outro lado, também, que uma parte dessa lJaixa
pulares, as solicitações da comunidade. Evidente que não há popularidade dele, dessa - diria mesmo - impopularidade
mal que sempre dure e, logo depois, a inflação começou a decorre também do pouco crédito de que gozam os__ po_líticqs
cair, a política de privatização começou a prodUzir os efeitos no País. A minha conclusão portanto, nobre Senaâo_r Pedro
e o seu nível de popularidade se elevou a tal ponto que ela, Simon, é a de que nos cabe, friso, e, dei:tJ.od_o_especial, en,quanse não me engano, dois ou três anos depois, dissolveu o Parla- to a nó~ políticos e Congressistas, um papel muito irilportante
mento, convocou as eleições gerais e do pleito saiu com um nessa quadra que é o,de viabilizar, através de um entendimento
apoio do Parlamento maior do que possuíra no seu primeiro político, saídas para a crise. Temos sido bons nos diagnósticos
mandato. Como primeira observação, gostaria d"e dizer a V. da crise brasileira, há muitas contribuições válidas, âs vezes
Er. que é natural que esses desgastes ocorram. Sem querer temos sido muito críticos em relação ao nosso passado, mas
ir muito longe, gostaria de lembrar o caso do Presidente da- infelizmente ternos falhado na terapéutic<i. Aos políticos braSi7
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leiros, a meu ver, cabe resgatar a sua imagem _e isso o_correrá
J;.nt~ndo que temos que dar Uma chance ao Presidente -~
na medida em que conseguirmos, de alguma fofm:i, apre.<>entar_
rtão-estou aqui pedíndo a cabeça do Presidente, nem clamando
soluções viáveiS para os gravfSsiinos probleÍnas -que vive o
contra S. Excelência. Estou çoin a responsabilidade de falar
País, quer s-ob o ponto de vista económico, quer, como conseria expectativa que o Presidente mude o seu rumo.
Em resposta a uma outra pergunta, 3.6% dizem que daqüência, sob o ponto de vista socíal. Daí por que, nObre
riain riova chance aO Presidente.
_
SeiiadorPedro SiniOn, querO-dizer a V. Ex• que essas pesquisas
às quais V. Ex• alude, os- resultados que delas inferem, os
- .. O Sr. José Richa- Permite V. Ex• um aparte?
especialistas são-desfavoráveis ao Presidente, mas precisamos
O SR. PEDRO SIMON- Com todo prazer.
ir mais fundo, ir além do que nelas constam. Acho que precisamos examinar me"lhõr, não somente o papel do Presidente,
O Sr. José ~~cha ---:-Evidentemente, embora não precimas o papel do político, de -um inbdo geral, em nossa pátria:
sasse dizer isso, faço questão de enfatizar que me solidarizo
É necessária a-convicçã-o de que o problema não está só_no
inteiramente coaüeu pronunciamento. E V. Ex\ com a cauPresidente, isoladamente, não está ·só n·o ·poaer ExecutiVO - -tela de sempre;·que é própria dos homens responsáveis, já
Federal, mas é algo que perpassa para todos os ·políticos, fez a ressalva de que o que o levou à tribuna não foi a pesquisa
que diz respeito, conseqüeritetriente, âs irtstitU.lÇões governa- que dá índices incfivelmente baixos ao desempenho do Gomentais como um "todo, aí envolvendo não somente o Poder
verno do Presidente Collor, logo não teve procedência o aparExecutivo, mas também, não podemos--deixai: ae diié-io, o
te do Senador Marco Maciel. Todos nós, V. Ex~ eu e o Sena_dor
próprio Congresso Nacional.
Marco Maciel, fomos Governadores _e a maioria, a quase totaO SR. PEDRO SIMON - Agradeço pelo aparte inteli· lidade dos Senadores já exerceram cargos no Executivo. Sabegente e oportuno do nobre Líder, e repito a V. Ex~ _o que mos, portanto, que, numa pesquisa, o julgamento do desemdisse ao_ iniciar·esfe discurso: eu não· SQbiria a esta tribuna penho de um governo sofre flutuaçóes muito acentuadas. Nesó para dizer que as pesquisas informam que o Presidente nhuma pesquisa pode ser tomada isoladamente, porque ela
vai mal. Ainda estou caminhando para o meu pronunciamen- é uma fotografia de um determinado momento. E esse moto, mas quero analisar o problema dos ent!!ndimentos, o que mento pode, por algum fato excepcional como uma decisão
vamos fazer nesta hora_ para equacionar a crise brasileira, de Governo que tenha desagradado a população, provocar
como V. Ex~ abord_ou._ Eu não viria a esta tribuna porque a queda desse índice, Mas o grave, mesmo, levando-se em
as pesquisas registram que o Presidente vai ·mal, até porque conta a pesquisa, é-ã-tendêricia da pesquisa, porque, desde
o início, o índice do_ Governo Collor vem sistematicamente
sei que estas dizem uma coisa hoje c amanhã outra.
caindo nas pesquisas ...
O _Presidente Carlos Menen_estava praticamente no chão
O SR. PEDRO SIMON - Começou lá em cima.
e pouco tempo depois recuperou-se ãs margens do plano ecánórnico e terminou conseguindo uma vitótia inonuinent~.I_nas
O Sr. José Richa- Começou lá em cima, çqmo ocorre"
eleições em seu País.
· _ _
· __ · __ · __ - ._, ··r
com todo políticO~- que, q-uando eleito para um· cargo ex:ecu~
O que analisei, para~ justificar a cúntlf:luà:çãd -âõ qtie aqui tivo. tem o seu moií).ento principal, não no dia da eleição,
venho expor, foram duas pesquisas, sobre as quais ainda não mas depois da eleição. Porque até mesm_o aqueles que não
havia tomado conhecimento, uma, de que o Presidente mente. votaram no executivo - no Prefeito, Governador ou PresiDesta tribuna eu chamava a atenção de _COJD.O era grave dente da República- tendem a estabelecer uma esP.écie de
o fato de Sua Excelência ter ganho as eleiçõe-SpraiíCaffiente ti-égua,-~ dar um Crédito de confia_nça, já que a ~aioria da
quando em um debate com o Ll!la disse (iue se o seu Concor- populaçao escolheu aquela pessoa para esse determtnado carrente ganhasse, ele botaria a mão nas cadernetas de poupança go do Executivo._Então, _o pico na_ pesquisa de opinião pública
de_um executivo é. exatarilente, nb início· do governo. É evido povo -foi o que Sua Exc_elência fez.
_
Quando a imprensa noticiava como um êxito espetacular dente: o Presiáerite- cÕ:rrieçou lá em cima no inícíó___ do seu
que a __ President~ Col_lo_r deixara _os Senadores José _ Richa e governo, e depois foi despencandO. Nunca vi, na minha longa
Fernando Henrique Cardoso falando sozinhos -a~ decidir pela vida política, ninguém despencar tão rapidamente. Em pouco
mudança do voto_ aqui- o que parecia uma grande vitória -mais de um ano e_ meio, o Presidente despenca, lá de cima.
-eu dizia desta tribuna que' ela teria o seu preço. O Presidep.te Como há muitos an-os não se tiriha_defçào dlreta e foi à primeifaltou com sua palavra, o que na voz dg Pr_esidente é _muito ra vez que se realizou eleição em dois turnos no Brasil, Sua
ExcelênCia assumiu no auge d_o prestígio, como ilinguém, até
grave.
_ _
_ ~-_ ___
De repente a pesquisa reflete exatamente a resposta do hoje, assumiu cargo nenhum no País. Ter despencado tão
povo a isso: 76% declaram que o Presidente só mente ou, rapidamente e vir constante_me~t~ caindo é realmente un1 daquando fala, diz muitO mais mentira do que verdade.
do, mesmo analis~~do ,o mérito da pesquisa, mUito grave.
Sr. Presidente, ouvi falar que os generais, os militares, Mas pior aindã é- o aspecto qUe V. Ex~ enfatiZa: o Conceito
os golpistas, em 1964 ou 1954, trama~~~ a queda de_Jango que a população tem do Presidente da República. Difer_erife~
Completamente diferente! Qualquer um de nós que Já foi
e de Getúlio Vargas.
.. .. . ..
Entretanto nunca vi uma pesquisa onde-se pergunta para executivo sabe que a população algumas vezes não concorda
o povo, e este responde na sua imensa maioria~ E 1:!-té estran_h_o, com um determinado pro&~ama que está sendo executado.
nobre Líder, que urna pergunta corno e_s_s~ seja feita: "se
O SR. PEDRO SIMON- V. Ex• foi governador, o Sena·
eliminaria o_Presi9_ep.te - 7,9%". Mas isso_ não é çla cena,
do espírito, da tradição, da vida do povo brasileiro. No entan- dor Marco Maciel foi governador, éu já fui governador; faça
uma pesquisa no seu Estado. No Rio _Gr~nde do. Sul, posso
to, até uma pergunta como essa tem resposta.
Tenho ouvido desta tribuna que o Presiderite deve mudar ter rejeição total. Mas, duvido, se houver uma pesquisa no
o Ministério. _Perguntando ao povo se mudar o Ministério meu E-stãdO, que 60% dirão que, quando falo, só há mentiras.
resolve, 6% crêem que. uma reforma ministerial é a safda. Duvido que, em Pernambuco, se fizerem uma pergunta sobre
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o Senador Marco Maciel,_dirão que nos pronunciamentos de
S. Ex~ -só há mentiras. Os- seus ad_v_ersários o respeitam,_a
começar pelo Govermid_or Miguel Arraes~Todos eles o respeitam. O Senador José Richa teve debates, discussões no_Estado
do Paraná, mas os seus adv_~rsàriQS_o i-espeitam. Pergunte
ao Presidente do PFL, Senador Hugo Nê,lpoleão, se fizerem
uma pesquisa· dessa natureza nõ Estado do- Piauí, qual sérá
a sua resposta. Podem não gostar de S. Ex•~- podem discordar
dele, mas duvido que 70% dirão que, quando o Senador Hugo
Napoleão se pronunda~-diz inverdades.
Qu_ero dizer qUe V. Ex• está absolutamente certo. É isso
o que me traz a esta Tribuna. A variação nos índíces de
pesquisa é absolutamente normal. Mas dizer que o Presidente
da República só fala mentira, conclamar, como querem aqui,
que 50% quereiri eil.xotar o Presidente, "isSO eu nunca tinha
visto.
- · --
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Ex• representa neste País em termos de credibilidade, de- talentO, de seriedade, produza resultados e todos nós vamos torcer
s-ejam positivos.
_
_
o SR. PEDRO SIMON -Senador José Rich~, v.
encaminhou o seu aparte ao nosso pronunciamento exatarnente para o ponto de onde queremos continuar o nosso.
V. Ex• que, nesta Casa, coordenou, durante um longo período
exatamente o grupo que apresentou uma proposta sobre o
parlamentarismo, e que dizia, com todas as letras: o problema
da emenda do parlamentarismo não é apenas a antecipação
do plebiscito; é que se conseguirmos votar essa emenda da
antecipação do plebiscito.,. chegaremos ao fim do ano com
uq~.a esperança. A luz no fim do túnel que o Presidente diz
que só vai poder existir no final de 1993, de_ certa forma,
nós_ teríamos este ano, porque teríamos a expectativa de que
o diálogo, o entendiment0 s~ria viáv~l. _ _
_ ---- -. _
-v. Ex~ encaminhou-se retamente para a razão que me
trouxe a esa tribuna. Eu não viria a esta tribuna, não é da
minha índole, não faz o·meu estilo, para dizer que o Presidente
da República está mal, que a pesquisa diz que o conceito
do Presidente é mau; que o Governo deve dizer a verdade,
mas, ao contrário, ele mente, diz o povo, e que se dependesse
do povo, ele enxotaria o Presidente. Não é isso que me traz
à tribuna. O que me_ traz é pergun_tar o que podemos fazer.
OI;J.de erramos? Onde nós, o Parlamento, o Senado, a Câmara,
onde a classe política, o Presidente, os partidos políticos não
deram a sua contribuição para que a situação não chegasse
a essa realidade?
Porque também não vamos dizer aqui que o Pre_sidente,
um rapaz de 40 anos, feliz, porque ganhou a Presidência-da
República com 35 milhões de votos e pensou que era o salvador
da Pátria, e agora, recém-acordado e com os pés nos chão,
se equivocou. Onde nós também nos equivocamos? É por
aí que eu quero ir.

Ex•
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O Sr. José kicha - É nesse aspecto que penso ser o
aparte do Senador Marco Maciel não-pertinente àquilo que
V. Er- diz. V. Ex~ está desenvolvendo tão bem o tema. que
levou à tribuna que desejo ficar no aparte :ao S~nador ,Marco
Maciel. Por que o próprio conceito-qtre· sé faZ- não ·o da
pessoa do Presidente da República; isso deixarei ·a V. Ex~,
que é muito mais competente que eu, que_ continue a desenvolver o seu raciocínio - do Governo do Chefe da Nação
está despencando tantoJ Será que é porque as pessoas-o que é normal nas pesquisas de qualquer um de nós, quando
no Executivo- em determinado momentO discordam do programa de Governo ·que está sendo executado, ou porque ainda
não foi entendido ou assimilado pela população; ou porque
ele foi um pouco apertado? Mas, se o índice está caindo numa
vertical- nem há mais curva, está despencando- é porque,
na realidade, a sociedade brasileira já chegou à conclusão
de que o Governo não tem iunló, não tem plano. Essa é
a questão, Senador Pedro Simon! Associando agora o fato
de o País estar sem rumo, sem programa e a população estar
descontente com o Governo, conclui-se que não ~e trata ·de
a pesquisa retratar se o programa está sendo bem ou mal
executado. Trata-se apenas da população já ter chegado à
conclusão de que não há plano nenhum, de qu~ não há rumo
e de que este País está sem perspectiva. E o que é pior:
ter de aguentar mais trêS anos ainda de Governo deste tipo!
Então Senador Pedro Simqn, o que nos levou, até poucos
dias atrás, a tentar costurar o entendimento nacional? Porque
só através de entendimento nacional seria possível redire·
cionar, dar um novo rumo, dar um plano, dar um norte a
este Governo. E isso é que, sistematicarriente, o Gáverno
tem rejeitado. Este GOverno não quer entendimento nacional;
o que ele quer é uma adesão nacional. E isto é próprio de
arrogantes, e, por isso, o conceito que a sociedade faz hoje
do Presidente. Ela já concluiu que, na verdade, não há nem
como as pessoas bem intencionadas, mesmo sendo Oposição,
e ainda que separando oposiçã:o ao· Governo de__ oposição ao
País, exatamente por quererem ajudâr o País, ajudarem o
Governo, e apopulaçáo já chegou à conclusão de que é impossível qualqUer pessoa ajudar o Governo, porqu·e e]e está continuadamente rechaçando, agredindo, isolando, afastando as
pessoas bem intencionadas, seja na área sindical, na área empresarial, na área política, que pfetendem, em função do espírito público, ajudar o Governo para tentar-salvar o ~aís .. Então, V. Ex~ está fazendo um pronunciamento da maior oportunidade, e que isso, Senador Pedro Simon, nãO·SÓ pelo conteúdo do que V. E~ está dizendo, mas sobretudo pelo que V.

O Sr. Hugo Napoleão- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. PEDRO SIMON- Com o maior prazer, concedo
o aparte ao ilustre Presidente e prezado Senador.
O Sr. Hugo Napoleão --Estimado Senador Pedro Simon,
eu, efetivamente, ainda que tivesse vontade, como tive, não
iria inicialmente apartear o discurso que V. Ex~ vem fazendo.
Por uma razão muito simples: por ser Presidente Nacional
do Partido da Frente Liberal, que tem, naturalmente, nos
seus quadros, aqueles que dão apoio ao Governo, talveZ até
em s.ua maioria, mas há aqueles que também são contra o
GOverno. Urge, então, que o Presidente procure ser ünpàrciaf.
É uma posição que procuro guardar, mais ou menos, como
na questão da forma de governo.
O SR.. PEDRO SIMON - Reconheço que não é fácil
a posição de V. Ex~
O Sr. Hugo NapOleão -Ela é uma posição delicada,
não digo que seja como pisar por sobre ovos, mas, de qualquer
maneira, exige equihbrio e bom senso. E eu, ainda que seja
presidencialista, tenho procurado evitar qualquer trabalho
nesse sentido, porque respeito até uma pesquisa em que o
meu Partido revelou-se, na sua maioria, parlamentarista. Então, nesse sentido é que não o tinha aparteado. embora estivesse acompanhando, com a maior atenção, o seu discurso.
M~_~,_ para honra minha, fui chamado à colocação quando
V. E~ sugeríu que, se feita urna pesquisa em meu Estado,
os números seriam mais ou menos aqueles refletidos nos dados
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de imprensa que V. Ex• traz à consideração da Casa. E o
que me cumpre dizer neste momento é que esses altos e baix9s
são perfeitamente normais na vida pública. Nós dois, V. Ex•
e eu~ por exemplo, fomos Ministros de Estado durante o
Governo Sarney, V. Ex', antt:~_s, da Agricultur~ e eu, depois,
da Educação, e sabemos que o Governo do _P-residente José
Sarney teve seUs ~.I tos e bai;x.os. _F9mos a~~t?.~ qovernadores
de Estado. V. EX' do seu glorioso Rio Grande do Sul e eu
do meu_querido Piauí e também sofremos, naturalmente, as
mesmas oscilações; assim é com os candidatos e assim é com
a própria vida, que é uma eterna roda-gigante; às vezes estamos lá em cima, muito bem, e, de repente, despencamos
e vamos ao fundo do poço, para depois renovarmoS as-nossas
esperanças, as nossas vontades e os nossos an.seip_s, Eram
essas as considerações, para julgar que o que está acorifecendo
é parte do flu_xo da nossa atividade na ~ida política, s9cial
e económica. Mujto grato a V. E"~
O SR. PEDRO SIMON -Senador, concordo plenamente
com V. Ex~ E volto a repetir, não abordaria, desta tribuna,
uma pesquisa que, num determinado momento, desse como
baixa a popularidade do Presidente. Não há razão para isso;
vim ab_ordar os dados de uma pesquisa, a primeira que vi,
não tenho conhecimento de outra na história deste País, que
dissesse que o Presidente m~ntia. Ci:J;tqüenta- pOr cetl.to do
povo diz que o Presidente, quando fala, mente, a maioria
das vezes; e 26% que, quando o Presidente fala, ele só mente.
Isso, acho grave.
Muitas vezes, eu não podia nem chegar ao-Palácio Piratini, porque a praça estava cercada de gente, protestando
contra o meu Governo. Reconheço isso. Muitas vezes, os
índices de opinião pública sobre o meu Gove_rno fota,m muito
graves. O que quero dizer com relação " V. E_:x\ com relação
a muitos companheiros de quem posso discordar, mas que
respeito, e com relação _a mim mesmo, é que se forem perguntar, no seu Estado, sobre o_ s_e_u _Governo, podem dizer que
foi ruim, que não gostaram, que V. Ex~ não deve voltar etc.
Mas se perguntarem se V. Ex• é um homem sério, se m~nte
ou diz a verdade, a informação que tenho _é que, com r~lação
a V. Ex', o povo do Piauí vai dizer: o Senador Hugo Napoleão
é um homem que diz a verdade. Podem discordar em alguns
pontos, mas pensam ·que V. Ex~ diz a verdade.
E a outra pergunta preocupa~ me ainda mais. Em primeiro
lugar, estranhei a pesquisa. Nunca havia visto uma pesquisa
igual a essa, onde se perguntava até se o Presidente deveria
ser eliminado. E o que é mais grave: .7,9% diss_eram que
se dependesse deles, "o Presidente seria eliminado". A._té issO
foi perguntado! E_ 46,5%, que cassariam o Presidente, ti.rariam-no do Governo e pediriam a sua renúncia. É essa pes~
quisa que me traz aqui.
E digo mais a V. Ex~, não_ vim aqui-, como Senador
da Oposição, para atirar pedras, criticar ou' rir do Governo;
vim para fazer esta petgtinta:: onde nós, no conjunto, erramos?
Aonde nós chegaremos ao final deste ano? E aí _eu. concordo
com o Senador Marco Maciel. Essas duas pesquisas, a rigor,
atingem toda a classe política. Estão relacionadas ao Presidente Collor? Estão. Mas ~qui estamos nós, estou eu, está
V. Ex~, está o Congresso Nacional, está a classe política no
seu todo. Porque não vamos imaginar que o Congresso é
uma maravilha e que o povo acha o Presidente um mentiroso
e que quer eliminá-lo. Onde nós erramos? Tenho dito que
o Presidente começou com 35 milhões de votos; 1:1ma votação
fantástica, que lhe dava enorme credibilidade.
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Ao compor _o seu Ministério_ Sua_ :E_xcelência __o compôs
com-o bem entenOeu:-Eu, Pedro Simon~ -Cónfieci -ã maioria
dos rriinistros pela· fotografia e pelo nome no dia seguinte
à_ s~a ~qq~eação, porque eu nunca ouvira falar deles. A Dra.
Zélia, por quem tenho o maior respeito, eu não a conhecia;
o Ministro _da Infra-Estrutura, o_s~gund9, eu não o conhecia;
a maioria dos _m!ri_istr6~_ eu não os conhecia. Tudo bem! E,
pêla iriformação que tenho, a maioria-da opinião públiCa também não os conhecia.
.
Sua Excelência não os escolheu baseado em P_artidos políticos; não foi procurar o Pãrtido de V. Ex\ que é respe1táVei,
honroso e digno, não foi procurar _o PDS. Sua_ Excelência
-não se baseou em Partidos políticos, e não os escolheu por
Estado, não chegou ao PiauJ, S~o Paulo, Rio Grande do Sul,
e disse, "este Estado vai ter um representante"; não escolheu
uma classe, não disse que queria um representante dos empresários, ou dos intelectuais, de nenhuma classe! O Ministério
não é-compoSto de gênios; não nie parece que o" Sr. Magri,
ou qualquer dos componentes do Min_istério seja gênio, que
não precise se justificar, porque se justifica por si.
Quem os indicava era _o Presidente e com os seus 35
milhões de votos. À __medida em que o seu -prciStfgio cãlu,
Sua Excelência não pôde dar sustentação ao seu Ministério~
e quem dá sustentação para o seu Ministédo? V. Ex~ sabe,
melhor do que eu, que uma medida tem que ser justa, mas
é importante que tenha credibilidade. Uma medida económica
como essa das quintas e sextas-feiras, pode até ser ótima;
mas se é mal divulgada, mal interpretada, mal executada,
não resolve. E esse ambieõte de descredibilidade, de desconfiança generalizada é grave. Desta tribuna, mais de uma vez,
tenho dito- e posso a~é estar equivocado- que o Presidente
d_evetia mudar o Ministério, pois 3% da população consideram
essa mudança importante. Mas vou adiante, quero apres_entar
aqui um exemplo: o Presidente da República falou em entendimento; chamou os governadores de Estado, chamou os presidentes nacionais de Partidos. La estiveram o Presidente do
PMDB, o Presidente do PDS, o Presidente do PFL, V. Ex•.
Sr. Presidente, para debater- estava iniciado o entendimento. Quando se verificou, a diSCUssão era em cima do
Emendão, era em cima das propostas do Governo de reform~
da Constituição.
.
Quero transcrever nos Anais da Casa o resultado do "FórUm Paulista de Entendimento" e a proposta do Governador
Fleury, e fazer uma análise entre o Fórum Paulista, o Governador Fleury e o Presidente Collor. ~or que o GOv-ernador
Fleury consegue sentar à mesa do Palácio com a Prefeita
·Luiza Elundina, o Presideme da CUT, o Presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, representantes de Partidos
políticos e os Parlamentares de todos os Partidos? Por que
empresários, intelectuais, a classe dominante de São Paulo
está sentada à mesa como se estivesse no fórU:in? Estava aqui,
agora, o Senador do PT, Eduardo .Matarazzo Suplicy, que
integrou o fóturo. Por_ -que se consegue reaJizar tal acontecimento em São Paulo, e n_ão em Brasília? Os culpados somos
nós, a classe política? Quem é o responsável? Poder-se-á dizer
que há uma desavença muito grande, um desvio enorme entre
·o eni.presariado, a CUT e os trabalhadores. Mas, _se em São
Paulo pode haver discussão entre o empresariado e a classe
trabalhadora, entre a CUT e a FIESP, não será o Rio Grande
do Sul, Pamambuco ou qualquer outro Estado que irá atrapalhar.
Como é que o Dr. Luiz António Fleury consegue reunir
à mesa, em São Paulo, a CUT e a FIESP, e o Presidente

8642

Quinta-feira ·s

DiÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Collor não o consegue com os empresários do ·:sra·sif?-- o
Senador Albano Franco, membro desta Casa, que apóia o
seu GOverno e líderes sindicais, entre os quais está ó "Sr.
Luiz Antônio MadeiroS que, também identificado com o Go'verno Collor? Como, no auge da crise, em São" PaUlo, onde
há o choque e o contra-choque entre trabalhador e empresário
o Dr. Luiz António Fleury consegue juntar à mesma mesa
um e outro e, aqui, no âmbito federal, o Presidente Fernando
Collor não o consegue? Será Que SOmos ás responsáveis? será
a classe.política, ou será que o Sr. Mário Amato gosta do
Sr. Luiz António Fleury, senta-se à mesa com ele e não com
o Presidente Fernando Collor? Parece-me que esta pergunta
é importante.
Como-e que o Governador Fleury, do PMQ_B, consegue
reunir ã mesma a Prefeita Erundina, do PT, _quando a luta
está ali, pois no próximo ano terem:os urila enorme disputa
r .tra a prefeitura de São Paulo? O PMDB, do Qovernador
r1eury, e o PT, da Prefeita Luiza Erundina, éstão em chOque.
E lá está, candidato, o Senador do PT que no entanto lá
está sentado à mesa. Como é que conseguem reunir à mesma
mesa os maiores adversários que seriam, hipoteticamente,
o PT, com a prefeitura, e o PMD B, com o governo do EStado?
E lá estavam todos, o Senador fernando Henrique Cardoso
- o Senador Mário Covas mandou 11visar que não podia
estar presente por motivo de viagem a Nova Iorque, à ONU
- e todos os Partidos políticos. Por que o Ooveriiador Fleury
consegue e o Presidente Collor não? Temos que fazer auto-análises. Será que a culpa é nossa? Será que os políticos de
São Paulo são compe_tentes e nó_s_irresponsáveis? Seiã ép.ie
nós__hoicotamos e impedimos o Presidente de assim agir? Creio
que essas auto-análises tém de ser feitas, pois em São Paulo,
no auge do conflito político~ conseguem-se reunir à ·mesma
mesa adversários que são reaiS no ·conflito politico - ali,
em São Paulo - , PMDB, PSDB, PT, Partido Comunista;
todos os partidos em torno do Governador.
E- por que o Presidente Fernando Collor não consegue,
aqui, em Brasüia? De quem é a reSponsabilidade? Porque
a verdade é esta, em São Paulo, em torno do Fórum Paulista
estavam todas as classes: intelectuais, empresários, diversas
entidades, não só a Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo, como todos os. Partidos políticos; o movimento,
cujo manifesto faço questão de transcrever nos Anais do Senado, onde apresentaram uma série de propostas possíveis de
serem adotadas pelo Brasil.
Como é que o Sr. Fleury~ os paulistas, qs__ empresários,
as lideranças sindicais, os políticos de S. Paulo conseguem
chegar a um documento unindo~os, e nós não conseguimos
nem nos reunir? Esta indagação e a-s-ua respoStilSàO~iri:tpOi
tan tes neste final de ano!
Acredito que temos que começar nos pergi.mtaitdo: Onde
erramos? Poderia ter _ajudado o Presidente Fern:mdo Collor,
como membro do Legislativo e não ajudei? Onde m~ equivoquei; onde boicotei, onde silenciei; onde_me_ omiti? _Q_que
poderia ter feito e não q fiz? Onde o Senado deixOu de fazer?
Onde o Corigresso deixou de fazer?
Onde está a palavra de chamam?nto do Collor~ dos seus
líderes, dos seus ministros, para que sentássemos à mesa?
O Sr. Ronan Tito- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. PEDRO SIMON- Ouço V. Ex• com prazer.~
O Sr. Ronan Tito --V, Ex~ nobre Senador, em seu discurso propõe uma reflexão ao Senado, às claSses políticas e ao
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Presidente Collor. Certa vez, quando nos reunidos na casa
do Presidente do Senado, Senador Mauro Benevides, havia
umanseio t_ão grande em fazer um acordo que V. Ex' lembro-me bem -disse que aquela parecia uma reunião de
"freirinhas" tal o nosso comp-ortamento. V. Ex' pergunta se
falhamos, se estamos boicotando. Parece que não! Estamos
até nos propondo a ajudar, e não estamos tendo a contrapartida. Nobre Senador, tudo que V. Er fala é de uma importância muito grande, mas o l!!Omento é trágico. Nestes dias,
tivemos uma viSüã do Sr. Michel Camdessus, que é o homem
que abre a burra do FMI e dos demais fundos. S. S• dizia
que temos que fazer o acertO fiScal: À ineu ver, o acerto
fiscal sem o acerto político é quase impossível. Em 1948,
na Itália, sentaram-se à mesa de negociações membros da
Brigada Vermelha e do Partido Republicano. Foi o famoso
ArCo Constitucionale. A extrema-direita e a extrema-esquerda, porque naquele momento havia um país a ser reconstituído. Já se disse neste País, e é uma verdade, que estamos
como que saídos de uma guerra, com rescaldos de guerra.
Estamos sentindo, a cada momento, o esfarrapamento do
tecido social. No entanto, a Espanha, assim como a Itália,
6 Mexico e Portugal souberam fazer um pacto, chegar a um
éfltei::tdimento, e nós não temos ·competência pcira taH Com
relação às pergUntas que formula, espero que V. Ex~ fale
um pouquinho mais alto, para que seja ouvido do outro lado
da rua, até sem microfone, e que tenhamos uma resposta
e hão continuemos neste diálogo de surdos. V. Ex' não é
o primeiro que convida o nosso País, as nossas autoridades
para sentar e fazer um acordo. Grite mais alto! E- veja que
a palavra de V. Er tem respaldo inclusive na Bíblia: "Quando
tirarem a tribuna, grite de cima do telhado". Grite mais,
Semi.dor Pedro Simon! Vamos tentar, mas vamos tentar com
força, porque o País espera isso de nós. São cento e cinqüenta
milhões de pessoas vivendo em um impasse que já dura muitos
anos. Temos a possibilidade de sair desse impasse a curto
prazo, desde que nos assentemos todos, políticos, trabalhadores, os Poderes Executivo e Legislativo, e tracemos para
este País um caminho comum. Parabenizo V. Ex• pelo brilhante discurso que faz.
O SR. PEDRO SIMON -Agradeço muito pelo seu a par·
te. V. Ex' trouxe ao debate um argumento do qual me havia
esquecido.
Na _vçrQade, quando o Presidente da República houve
por bem convocar o Conselho da República, o Presidente
do Senado, Senador Mauro Benevides, reuniu-nos a todos
na sua casa. Estávamos lá, como se· fosse em uma aula, todos
sentados, serviram um sanduíche com chá, e c_ada um fazia
o seu depoimento. Era uma arisiédade total por parte de todos
os Senadores. E havia ainda a solidariedade de alguns que
chegava~ para o Presidente Mauro Benevides e diziam: "Mauro vá ao Presidente Fernando Collor de Mello e diga
que conte conosco, que vamos lutar, vamos fazer. .. " Lembro-me do depoimento do Senador Josaphat Marinho e de
todos os outros. A informação que tenhO é a de que o Presideri.fe da Câmara dos Deputados, Deputado Ibsen Pinheiro,
fez o mesmo. Aliás, o próprio Presidente agradeceu o depoimento do Presidente Ibsen Pinheiro, feito naquele debate.
Por i_~so, a argum~n_tação de V. Ex~ foi importante. Houve
urff aete-rminado momento em que o Presidente convocou
e o atendimento foi total.
Volto a perguntar: Onde falhamos? Por que em oito meses, o Dr. Luiz António FJeury, que todos dizem tratar-se

Dezembro de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

de um homem que começou ontem na política, foi Promotor
Público, Secretário de_Segurança e agora é GoVernador, por·

tanto, s~m embasamento, sem tradição, sem biografia de postura política, e, no-entanto, está fazendo o Fórum Paulista,
no lugar mais difícil para fazer, e nós não conseguimOs faZer
o fórum brasileiro.
O Sr. Eduardo Supllcy- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. PEDRO SIMON -Ouço o aparte do nobre Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy -Senador Pedro Simon, eu gostaria de cumprimentar V. Ex• por chamar a atenção de fatos
tais como a difículdade do atual Presidente Fernando Collor
de Mello em levar adiante uma política económica condizente
com aquilo que pregav~ em campanha, uma vez que vinte
meses são passados e continua a dificuldade, seja no que
diz respeito ao_desemprego, que aumenta, seja no que diz
respeito à inflação, que continua em níveis muito mais altos
do que seria possível desejar, e em especial, a dificuldade
também de ouvir os vários segmentos -da ·sociedade de maneira
diferente da que se passa hoje em São Paulo. Eu gostaria
de dar também o testemunho, embora o Partido dos Trabalhadores tenha sido crítico de diversas ações do Governador Luiz
Antônio Fleury Filho como por exemplo, há poucos dias o
Governador vetou projeto de lei, que havia sido Aprovado
na Assembléia Legislativa, relativamente â tributação sobre
herança, objeto até d_e interesse de V. Ex' que, nesta Casa,
tem um pro feto regulamentando essa matéria. Havia sido iniciativa de seu predecessor, o Govetnador OresteS -Quércia,
e procurou-se tributar a herança com moderação ao nfvel
do Estado de São Paulo. Ponderou o Governador Luiz Antônio Fleury Filho que, dada a recessão, as dificuldades por
que passam hoje até as pessoas com o direito â herança,
não seria o momento oportuno para aprovar aquela lei e- por
isso vetou-a- o Partido dos Tr_ab_albado_(.es __c_ti_tiçQu_ S. Ex~
o Governador. Mas, por exemplo, a Prefeitã Luiza Erundina
de Souz a tem partiCipado do Fórum de Desenvolvimento
e apresentado sugestões. Eu mesmo, não fora a neCessidade
da presença aqui, na última reunião do Fórum, para a qual
fui conVidado teria estado lá para apresentar sugestões. E,
nessa última segunda-feira , o Governador Luiz António Fleury Filho teve o cuidado de convidar a bancada de São Paulo
para dialogar sobre os assuntos do Congresso Nacio~al, relativamente ao Estado de São Paulo. E acredito que houve um
espírito de diálogo que for objeto do cumprimento dos demais
Parlamentares, isto é, quando o-Chefe do Executivo, seja
a nível do Estado ou da Federação, efetíVamente qUer se
abrir para o diálogo com a sociedade, fica- demonstrado esse o ponto que V. E:Ki está a afifniar·-·quee perleífãrri6rite
possível. Portanto, gostaria apenas -de corroborar aquilo que
V. Ex~ está aporitando.
O SR. PEDRO SIMON- Reparem V. Ex•' que o aparte
do ilustre Líder do PT justifica o meu pronunciamento. Ou
será que o ilustre Líder do PT atende a um convite do_Governador Fleury e não atenderia a um convite do Presidente
Coilor? Será que o_ Líder do PT, aqui presente que foi lá,
sentou à mesa, debateu, discutiu, que é lançado pelo Partido
candidato a Prefeito de sua cidade, e é um grande candidato,
diga-se de passagem, será que o Líder do PT não atenderia
ao chamamento para sentar em torno de uma mesa com o
Senhor Presidente da República?
O pronunciamento tem divergências cóm o -Fleury? Tem
divergências com o Governador? Tem. Acata? Não ac~ta.
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Mas sentaram à mesa para conversar _e bu_scar o entendimento.
Se não houvese necessidade, não teria havido esse entendimento. Não sei como estaria este País se São Paulo, ao
invés de um início de diálogo, tiveSSe Uma implos-ão--maior
d,o que essa.
O Sr. Eduardo Suplicy - Prezado Senador, não é preciso
precipitar tanto os fatos. Tenho dito que tive a oportunidade
de transmitir ao Ministro Jarbas Passarinho, certa ocasião
em que conversávamos, que achava muito difícil o diálogo
entre no Presidente Fernando Collor e o Partido dos Trabalhadores. Dentre outras razões, antes de qualquer passo nessa
direção, na minha avaliação, sem ter eu consultado o Presidente Nacional Luiz Ignácio Lula da Silva, transmiti ao Miriistro Jarbas Passarinho que seria benéfico, veria como algo
adequado por parte do Presidente Fernando Collor de Mello
que Sua Excelência pedisse desculpas ao Presidente Luiz Ignácio Lula da Silva por algumas atitudes durante a campanha
eleitoral, especialmente durante o horário gratuito de televisão
-isso como primeira condição, relativamente ao que V. Ex•
acaba de propor.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, eu teria 1,1.ma
longa_exposição ainda a fazer, este meu pronunciamento deveria começar às 15 horas, mas, como diz o Senador Hugo
Napoleão, as Lideranças falam e resultou que somente foi
possível falar a esta hora. Sei ·que o "ilustre Presidente quer
usar da tribuna. Peço desculpas pela demora, mas, pelo menos, pretendo que S. Ex~ faça uso desta tribuna. Concluo,
por isso. Provavelmente, tenha condições de voltar na próxima
semana.
Entretanto, quero dizer, com muita singeleza, nobre Senador Marco Maciel, o que me traz a esta tribuna é exatarnente
isto. Não imagine que estou querendo comparar o que fizeram
o Sr. Reury e o Sr. Collor, no sentido de criticar um e elogiar
o outro. Acho que o exemplo, quando é bom, podemos copiar;
não é pecado. Se deu certo, se está prosperando, podemos
tentar fazer. E quem não diz, agora que chega o fim do ano,
com a:s mensagens de natal, de paz, de reconstrução, que
não é hora de lançar uma semente em cima de perspectiva
de chegar lá? Créio que é por aí.
Aproveito para dizer, Sr. Presidente, saiu publicado por
aí que o Senador Pedro Simon saía vetãll;dO um candidato
à Presidência da República, oriundo de São Paulo. Quem
sou eu para isso? Vejo com o maior respeito São Paulo. O
que disse, e digo, é que, na minha opinão, o presidente,
no regime presidencialista, governa com o seu Estado, o Sar. ney com o Maranhão, o Collor com a República das Alagoas
__ e, amanhã, se o Presidente for de São Paulo, a força será
muito maior. No parlamentarismo, o primeiro.ministro governa ·com o seu gabinete, que não é somente da confiança do
Presidente, passa pela Câmara dos Deputados e, assim, tem
a representação da Nação e, tendo a representação da Nação,
o gabinete, o pre.Siâente e o primeiro miniStro goVeina junto
com a Câmara e a Nação.
Há diferença muito grande entre uma afirmatiVa como
essa e uma outra que até da tribuna da Câmara alguns Parlamentares paulistas fizeram sobre por que o Simon vetaria
um candidato de São Paulo.
Quem sou eu! Em primeiro lugar, eu não teria condições
de fazê-lo e, em segundo lugar, pelo contrário, tenho muito
respeito por São Paulo.
Voltarei, se for possível, na próxima semana, para continuar este tema, mas concluo com muita_ singeleza, com muito
respeito, dirigíndo-me ao nobi"e Líder Marco Maciel.
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O Sr. Eduardo Suplicy -Mas um Presidente nascido São paulo que acreditou no Presidente Fernando Collor .e
em Pernambuco, em Garanhuns, morando em Sã9. J;>aúlO, formulou um plano, batizadO pela imprensa de "Plano K"?
obviamente seria muito interessante para o País, não acha?
~ãp quero entrar no mérito d_o plano, que pode até ser uma
O SR. PEDRO SIMON -Se fosse no p-arlamentarismo. ·porcaria. Mas o GoVerno, especialmente o Presidente, não
tinha o direito de dizer os maiores impropétios a esse pobre
seria ótimo.
empresário, que nada mais desejava do que sugerir alguma
O Sr. Marco maciel - Senador Pedro Simon, permite medida. Porém, o Governo bagunçou com Q plano do pobre
V. Ex• um aparte?
-empresário, de quem não me lembro o.nom.e·. Depois vem
O SR. PEDRO SIMON -Pois não.
a classe política. Tudo bem. Estamos todos cansados de dizer
O Sr. Marco Maciel- Rapidamente, eu gostaria de dizer que a crise no Brasil não é económica, é pOlítica. Ainda irei
que o Presidente Collor fez. através de emissoras de rádio ocupar a tribuna para dissertar a respeito desta minha partie televisão, apelo à Nação para um entendimento nacion-al. cular opinião. Pelo que tenho conversado, ela é compartilhada
E encaminhou um projeto que gostaria de ver discutido, ·cteba- por muitos. A cris-e no Brasil é basicamente política. Um
tido, analisado, o chamado Projeto de Reconstrução Nacional. país desse potencial não pode assustar-se com as dificuld_ades
Então, da parte do Presidente, o interesse pelo entendimento, económicas. A crise é emirienteinerite política. Nós, do PSDB,
V. Ex• sabe, é amplo, há total disponibilidade nesse sentido. que sempre quisemos e até pagamos uin alto preço político
O que nos cabe é, também, enquanto Congresso Nacional por essã Confiança. poi- esSã disponibilidade, que a imprensa
fazer a nossa parte, creio ·que cabe ao Congresso um papel acabou até batizando de ingenuidade, tivemos que baixar a
mais ativo nesse campo. Ou seja, uni pape] mais decidido, cabeça e reconhecer que fomos ingénuos. Mas desde o início
no sentido de obter um entendimento político -já não falo do Governo Collor tentamos costurar alguns entendimentos
num pacto social~ fico muito aquém-, mas um entendimento procurando os demais partidos_de oposição, porque sempre
político através do Partidos representados no Congresso Na- entendemos que não adianta só o PSDB. participar de Govercional .. Isso foi possível em muitos países do mundo, por que no. Aliás, nunca quisemos participar;-selnpre deixairioS-bem
não o será em nosso País? É a questão que deixo ã conside- claro, separando as duas coisas: uma, o intuito de colaborar
ração de V. Ex•, que não _:reside somente no Presidente da para o País sair da crise, e este é uln sentimento unânime
República. GOverno ·não é apenas o Poder Executivo. Go- dentro do nosso Partido; outra participar do Governo, um
verno somos todos nós, Executivo, Legislativo, os dois pode- sentimento unânime dentro do nosso Partido; outra, participar
res políticos por excelência - e O Judiciário. Caro Senador do governo, um sentimento tinanfmamente rechaçado; nePedro Simon, concluindo, o esforço para fazer o entendimento nhum de nós queria participar do Governo. No mês de abril,
nacíonal não deve pertencer apenas ao Presidente da Repú- quando mudou a direção, o Partido resolveu iniciar uma camM
blica. Deve ser, talvez, até antes, uma preocupação dos Parti- panha em favor de novo sistema de Governo. Para eVítar
dos políticos, sobretudo daqueles com maior representativi- que o Governo pudesse ver nesse comportamento do PSDB
_a!g_um resguício_ de__querer diminuir os poderes do Presidente
dade, como é o_caso do Partido de V. Ex~
ou o tamanho do seu mandato, fomo_s, antes de lançar publicaM
O Sr. José Richa- V. Ex• me permite um aparte?
com Sua Excelência.-0-Presidente concordou inteiram~nte
O SR. PEDRO SIMON - Com rodo o prazer, nobre com a no_s~a _tese e até levantou dOis ~spectos desse problema,
Senador.
qU~ er~ o modelo de parlamentarismo, que deveria ser discuO Sr. José Richa- Quero aproveitar o aparte do Senador tido antes do plebiscito, e a data do plesbicito. Exatamente
Marco Maciel, que considero um homem bem intencionado, por sugestão dele, num esforço sobrehumano, constituímos
e acho que é o único que ainda acredita que o Presidente um grupo de 27 P<.~.rlamentares Deputados, Senadores, de
Fernando Collor de Mello quer o entendimento nacional, por- todos os partidos, desde o_ PDS até o PT, _e ~hegamos a um
que não temos m-ais condições de acreditar, ninguém mais consenso a respeito do modelo e da data mais a9equada para
tem condições de acreditar. Acho até que o Presidente tem a realização. do plebiscito.;.O episódio é tão r~çente que eu
usado isso coniCf markeüng político, ele convoca, sempre, não preciso ficar aqui discutindo e tomando o tempo da Casa,
para o entendimento nacional como conv"õ"cQu - quein- não mas todos sabem o que aconteceu. Na verdade, Senador Pedro
se lembra? Vou citar apenas três exemplos: Sua Excelência Simon, _quaJl:do o Governo acena com a possibiJid-ade-de algum
convocou os trabalhadores e os enipresários;-qtiando-_estava tipo de eiltendimento, na hora de formafizáMlo O que aconteCe?
fazendo o entendtmento a respeito ~a_política salari_al, que É uma completa descortesia - des.cortesia seria_ Um termo
é uma questão grave. É impossível conviver--...:. pelo menos até muito delicado, mas prefiro ficar na delicadeza, e dizer
os trabalhadores- ao mesmo tempo; com uma ret:eSSâb eco- que é uma tremenda descortesia. Cada vez que convoca algum
nómica que redUz a qUantidade de empregos of~rtados e o grupo político, algum grupo social para se entender, na hora
arrocho salarial do outro lado. E quemnão se lembra, alguns do entendimento o Presidente rompe. Parece que o Governo
meses atrás, que empresárioS e tiaó-alhadores conseguiram se basta com fatos importantes que vão dar IBOPE, marketing
se entender, a pedido do Presidente da República? Entre- político, que vão ter repercussão na imprensa. Por isso, Senatanto, um dia antes da audiência marcada como Presidente, dor Pedro Simon, acho que, a não ser que haja um f~to novo
para que apresentassem o resultado do entendimento - por- muito importante, vai ser muito difídf a classe política, os
que não há entendimento que consiga ser'foril'l:alizado sem empressários, os trabalhadores, a sociedade de um modo geral
o aval do Governo - , o Presidente da República baixou acreditar no Govemo. E a pesquisa que ·v. Ex' tro.uxe, nesta
algumas medidas completamente diferentes, e acabou não tarde, à tribuna, mostra que quase a unanimidade da sociedade
se realizando o encontro entre trabalhadores, empresários pensa, assim, como estou dizendo e penso. ·
e o Chefe da Nação. Quem nãct se lembra, ainda como desdoO Sr. Marco Maciel -Nobre Senador Pedro Simon,
bramento desse episódio da_ convocação do Presidente "Tragam-me alternativas" - , de um pobre empresário de permite-me V. E;x' um aparte?
0

-
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presidência solicita aos-ilustres Senadore_s que não mais apa:rte:iem
oJJobre orador, porque o seu tempo, há muitO, está esgotado
e há oradores inscritos . ·· ' .
·
·
O SI-~ Marco Maciel- Sr. Presidente, apenas para concluir o raciocínio. Tendo em vista a manifestação do Senador
José Richa, gostaria de dizer ao Senador Pedro Simon q:Ue
há experiência bem sucedidas no plano do diálogo e no plano
do acerto político. E vou lembrar algo, a meu ver, ilustrativo,
as CEC- Câmaras ErÍÍpresariais de Competitividade-, através
das quais está sendo formulada a nova polítiCa industrial do
governo. Essas câmaras estão permanentemente em i"eun1âo,
orientadas pelo Ministro da ECOOõffiíã:" e presididas pelo Prestdente _da República. Devo dizer que o coordenador dessas
câmaras - e V~ Ex' poderá inclusive ou vir o depoimento
dele a respeito - é um empresário gaúcho, Dr. Luiz Carlos
Mandelle, que preside, se não estou equivocado, a- Fiei"gs
e que é também o presidente desses grupos setorias que estão
formulando a política industrial brasileira. Veja V. Ex' que
há espaço para o entendimento, para a interlocução política,
na solução dos problemas nacionais.
O SR. PEDRO SIMON- Agradeço, pelos apartes, aos
Senadores José Richa e Marco Maciel. O ~eDad_or_ José Richa
apresentou dois exemplos de quando o Governo não quer.
Quero fiCãr, c-om todo o respeito ao" Senador Richa, com
o aparte do Senador Marco Maciel. O senador Marco Maciel
diz que o Presidente reúne as câmaras- está lá o empresário
- e discute sob a presença dele. Concordo com com V. Ex~;
há um espaço .....;. quando o Presidente quer, ele faz.
· Sua Excelência cori.vidou os empresários, e com o Ministro da Econoiriia- s-enfiram-se à mesa e discu_tiram. Quando
se trata da classe política - é o Senador Marco Maciel quem
diz·- o Presidente fala através da televisão, envia projetes
para o Congresso e manda que votemos a favor dele. Esse
é o entendimento, a fórmula do Presidente. Veja-se a fórmula
do entendimento, ou seja, como se chega a um entendimento
em São Pa_ulo, e a do Presidente da República: manda um
projeto ao Congresso Nacional, fala à Naç_ão, e ouvi~os a
convocação do Presidente. penso que é através dessa fórmula
que podemos começar a mudança: o Presidente muda, e nós
o acompanhamos. (Muito beml)
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Levando em conta, geralmente,_~ urgêt?cia de evitar uma
aCeleração das tensõés inflacionárias suscetível de transformar
o processo numa hiperinflação.
Tendo em vista a importância de preverm· uma- deterioração do balanço de pagamento do País.
ConscienteS dos enormes custos sociais, económicos e
até institucionais.oque poderiam advir _da c_ombinação_explo·siva ·de uma depressão com uma hiperinflação.
Integrantes do Fórum Paurista.de Desenvolvimento mariifestarn a expectativa -de que uma ação conjUgada de todos
os setores da Sociedade_ e do__ Governo, _e_m seus dlferentes
níveis, seja possível formar consenso_ em torno de. uma agenda
para negociação de um entendimento nacional a respeito de
um_ çonjunto de cqmpromissos recíprocos e interligados destin~dos a promover uma reativação imediata da economia e
de assim afastar riscos de urila desorganização da produção.
São objetíVõS- espeCíficos de uma ação conjungada:
No curto prazo:
• assegurar (!S_tabilidade _e previsibilidª-de às regras de
funcionamento do sistema económico;
• fomentar a maior utilização da capacidade instalada
de produção;
eestimular o aumento das_ taxas de emprego;
e garantir reservas interna_cionais adequadas;
• restabelecer a capacidade do Estado de se fjnanciã.r
por meios rião-inflacionários. -~·---No médio_prazo, a estabilização definitiva das finanças
públicas, o restabelecimento da confiança na moeda nacional
P1eflo funcionamento dã. ecOiwmia de mercado.
No longo prazo. num contexto macro-econômico de estabilidade, a retomada do desenvolvimento através de novos
investimentos, com recursos nacionais e eXternos,-na expansão
da capacidade produtiva.
Projeto de agenda para o entendimento nacional.
As ações de emergência necessãiia& ao atendimento dos
objetivos fixados compreenderiam compromissos a serem assumidos como um conjunto e por curto período, por todas
as partes envolvidas no entendimento, nos seguintes campos:
I. Emprego
.
1.1. Compromisso dos Governos Federal, estaduais e
dos grandes municípios de manter o nível geral de emprego,
com incentivo aOS Setores de uso intensivo de_ mão-de-obra,
agricultura e construção civil em geral e programas de habitação popular em especial;
1.2. Compromissos do setor privado de manter o respec~
tivo nível geral de emprego, ressalvado o caso de setores
de ocupação sazonal.
2. Salários
2.1. Compromissos de empregados e de empregadores
de discutir a manutenção dos salários em nfveis reais, de acordo com regras de indexação a serem estabelecidas.

e

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. PEDRO
SIMON EM SEU DISCURSO:
LEIA AS PROPOSTAS DO-FÓRUM
PARA REATIV AR A ECON.OMIA
A seguir- a íntegra das propostas do Fórum. Pauli~ta. de
Desenvolvimento para a recuperação da economia brasileira.
Pressupostos para ações e emergência destinadas a uma
reativação imediã.ta da economia.
_
3. Preços
_
.
Texto prepara-do pelo grupo ad hoc de coordenadores
3.1. Compromissos dos Governos Federal, estaduais e
dos grupos temáticos do Fórum Paulista de Desenvolvimento.
dos grarides municípios de reajustar gradualemnte, sem increSão Paulo, 28 de novembro de 199L
.
.
Ações de emergência destinadas a uma reativação ime- inentós reais, as tarifas e Os preços públicos.
3.2. Compromissos do setor privado de discutir a sistediata da economia.
Cientes dos problemas estruturais que dificultam o com- - IDâticà de reajuste de seus preços de acordo com a regra
de indexação a ser estabelecida.
bate à inflação e a retomada do desenvolvimento.
Cortsid.erando a urgência de deter a tenc;l~ncia da econo4. Câmbio e Comércio !lxterior
4.1. Compromisso do Governo Federal de manter permia a passar de uma forte recessão a um estad9, de profunda
manentemente atualizaJa a taxa de câmbio.
depressão.
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4.2. CompromisSo do GoVerno Fed~ral de _agi_li_zar _a
liberação dos_ recursos destinados a financiamentos das exportações e de aumentar, substancialmente:, o_ seu_ volume.

4.3. Compromisso do Govern() Federal de propor,, e
do Congresso· Nacional de apreciar legisl_ação, autorizando,
para efeitos de exportação e im-pOrtaÇão", 'a emissão de títulos
ou a realização de depósitos em moeda estrangeira.
4.4. Compromisso do Governo Federal de passar a conduzir a política de liberalização de importações de forma vinculada â abertura dos mercados externos e, ouvido cada setor,
de modo coerente com a cadeia de prod_ução _e levan_d_o_

em

públicos, Gontratos, ativos financeiros e, nos termos dos incisos
2 e 3 desta Agenda 1 para_ preços e salários.
Coordenadores:
Agro-Indústria -_Mário.AI_v_es Bafbosa 'Neto
Desregulamentação -:-_Flávio TeJles çle M~nezç.s
Fin~mciamen'to de Infra-Estrutura - Ru.y Martins Altenfelder Silva
Privatização e ConceSsões- AntÕninho Manno Trevisan
Promoção de Exportação -Embaixador Paulo Nogueira
Batista
Erograma Habitacionaf-Júlio Capobianco
Informatização da JuStiça - Desembargador :Oínio de
Santis Garcia
·
-··
Integr_açáo Tecnológica-; Ney .~íienç:9l:Ut de Araújo
Jovens Empresários-,-. Mª-rcelo Julião Marcond~s
Alteração da Matriz Energética~ Nelson Vi~ira Barreira
Modernização Empresarial Microinformát!ca ~_Mário
s-em.adini
-Portos, Hidrovias e Transportes - Plínio Assmann
Turismo- Caio Luiz C. Carvalho.
FLEURY ANUNCIA INCENTIVOS
CONTRA RECESSÃO .

conta a carga tributária e_de encargos sociais sobre a produção
nacional.
4.5. Comprbmísso do Gover-no
de_ propor e do
Congresso Nacional de apreciar,legjslação que inclua no proM
cesso de liberalização do regime de importação um sistema
de salvaguardas comerciais, baseado em mecanismo público
nãoMgovernamental de defesa contra a concorrência externa
desleal.
5. Politica MonetárJa
5.1. Compromisso do Governo Federal, dos governos
estaduais e dos governos de grandes municípioS de somente
realizar despesas para as quais exista receità orçamentária,
Na última reunião do "Fórum Paulista governador diz"
isto é, de não emitir mocd~ e/ou de não aumentar dívida
que falta coordenação política_ ao Governo Federal
pública inteina para atender a despesas do Tesouro que não
tenham essa cobertura orçamentária.
_
Da Reportagem Local
5.2. CompromisSo do GoverÍlo Fed.ei-al_ de praticar políM
O
governador
de
São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho
tica monetária e fiscal CaPaz de manter as taxas de juros reais
que excluam gravamcs sobre os m~smo~ incidentes e a níveis (PMDB), anunciou ontem novas medidas que pretendem ajuM
dar o_ combate à recessão, na quarta e última reunião-deste
que não penalizem a atividãde produtiva.
ano do Fórum Paulista de Desenvolvimento. $_erão .criados
6. Política FisGJI
_
6.1. Comprorilisso do GOvernõ Federa-I e do Congresso benefícios para aposentados e pensionistas, estímulo às exporNacional de colocar a apreciaÇão de ajusté:S fiscais no quadro tações, novas linhas de crédito e diStríbuição gratuita de uniforM
de reativação da econom-ia, de modo a viabilizar a eliminação, mes nas escolasMpadrão da rede estadu~l.
De acordo com as medidas, os aposentados e pensionistas
no exercício de 1992, do déficit público operacional da União,
poderão pagar contas de luz, gás e água no primeiro dia útil
inclusive encargos financeiros.
6.2. ComPromisso dos governos estaduais e dos grandes 'após receberem seus proventos. Fleury criou ainda uma linha
municípios de utilizar a receita adicional decorrente de ajustes de crédito para pagamento do 13~ ou do salário de_ novembro
tributários federais. primordialmente no equ_ilíbrjo de suas às empresas que se comprometerem a não demitir_ fundo·
finanças, sem perder de vista o objetivo emergencial de reati· nários.
Fiem}' criticou em seu discurso os ~'_burocratas" e "contavação do nível de atividades económicas.
6.3. ___Compromissos do Governo Federal e do Congresso ~bilistaS" do Ministério da Economia sem citar nomes. Em
Nacional com uma renegociação da dívida pública externa entrevista, baixou o tom das críticaS. livrando o presidente
da administração direta e iiiôiretada União, adequada à capa· Fernando Collor de Mello e o Ministro Marcllio Marques
cidade de pagamento do Tesouro Nacioval e ao njvel de reser- Moreira, além de alguns de seus auxiliares diretos.
O alvo das críticas de Fleury são "qs que tomam decisões
_ __ ____________ _
vas internacionais do País.
··nos
gabinetes
com ar condicionado'' e os que "não têm poeira
6.4. Compromissos do Governo_Federal de propor e
do Congresso Nacional de votar, para vigorar no_ exercício e barro nos sapatos". O gc;rv~rna9,or disse que faltam ao goverM
de 1993, reforma fiscal ampla e modernizactora, com eventual no coordenação política, iniciativas articuladas e 1 principaiM
emenda da Constituição -baseada na simplificação da estru- mente, pessoas que influenciem a política económica e que
tura dos impostos, alterações de alíquotas, ampliação da base "conheçam as ruas". "Collor está muito mal assessorado",
tributária e melhoria nos mecanismos de arrecadação e cujos afirmou.
O presidente da Federação das Indústrias do Estado de
objetivos seriam:
_
a) restabelecer a capacidade de investimeD..tos do setor São Paulo (Fiesp), Mário Amato, solicitou a Fleury a abertura
·de uma linha de crédito especial para o desconto de duplicatas
público; e
_:
b) estimular investimentos do setor privado, mediante, no pagamento de impostos para pequenas e médias empresas.
inclusive, incentivqs_para repatriação de capital nacional e A prefeita de São Paulo, Luiza Erundina, propôs a Fleury
criação de condições de atração de novos investimentosdiret_os a criação de uma comissão temática para cuidar dos municípios
dentro do fórum.
estrangeiros.
MEDIDAS ANUNCIADAS POR FLEURY
7- Indexação
..
. . .. . .
_.
• Aposentados e pensionistas poderão pagar as
Compromissos do Gàver'no Federal de propo-r e do Concontas de luz, água e gás no primeiro dia útil após
gresso Nacional de__apreciar a legislação, estabelecendo regras
receberem seus proventos
gerais de indexação para impostos, tarifeis públicas, títulos
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• CríãÇ"ãú de urna linha de crédito para o pagamento do 13° ou do_ salário de novembro às empresas
que se comprometerem a não demitir funcioiláfi9s ·
• Ampliação do número de empresas que beneficiam de prazos especiais de recolhimep.to de ICMS
para as. indústrias até _o limite de Cr$50 milhões
• Financiamento para fabricar m:áquínas e equipa-mentos destinados a exportação e que já tenham sido
_
negociados com os "importadores
• :OistiilJu]ção gratuita de uniformes nas escolas
da rede estadual
• Benefícios para as empresas envolvidas -Com a
despoluição da bacia do Alto Tietê
-_
• Criação do Fundo de Expansão Agropecuária
(Feap) com recursos no valor de Cr$ 17,8 bilhões. Benefício pará os agricultores em operações de crédito
rural não atentidas pelo sistema financeiro
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-Segundo o Governador de São Paulo, a criação do
sistema "é urgente e' indispensável cm face da liberação do
regime de importações que o governo federal está r.e.alizando
de forma acelerada". O objetivo do --góV~thó, segundo ele,
_ é reduzir até 1993, de 35% para 20%,-a tarifa média ~~~sileira.
- "- ---A legislação proposta, segundo o Governador L_uj~ AntôK
nio Fleury Filho. repreSenta a regulamentação de dispositivos
específicos do Acordo_Geral de Tari(as·e Comércio (GATT).
A proposta da criação do sistema está incluída também
na agenda para negociaçáo de um entendimento nacional apreK
sentada pelo fórum. O documento prevê uma ação conjunta
de todos os setores da sociedade.

GOVERNO REIIiffATDO
· Se dependesse excluslvamen te de você o que voce fa-

EMPRESÁRIOS QUEREM
PROTEÇÁO DE MERCADO
(Da Reportagem Local)
O Governador de São J'au)Q~Luiz_António Fleury Filho
(PMDB), acatou o anteprojeto de lei apresentado pelo Fórum
Paulista de Desenvolvimento q_ue reivindica m.ecanl.Sn'lós de
. proteção de produtos nacion~iS ·contra as iniportações.
O projeto original sobre o sistema de salvagt:J.ardas_comer~
ciais nasceu no grupO temático "Formação de_ Exportação••,
coordenado por Paulo_ Nogueira Batista. Integram ainda o
grupo os seguintes empresários: Laerte Setúbal, Abraham
Kasinski (Cofap), Luis Fabiani (Cica), Lázaro de Melo Brandão (Bradesco), Wilson Sábio de Mello (Samelo), Alex Fontana (Sadia), Marcelo Masini (Empire) e Luiz Eulálio Bueno
Vidigal Filho (Cobrasma).
O anteprojeto de lei sobre salvaguardas comerCiais está
inspirado na legislação americana. O Governador Luiz Antônio Fleury Filho já tem pronto um documento sOb-re 9 antepro~
jeto para apresentá~lo ao Presidente Fernando Collor de Me~
llo.

ria com o governo Collor
%
Cassaria o mandato/
tiraria do governo/
pediria a renúncia

46,5

Deixaria como está/
não mudaria nada
Trocaria por outro/
Eliminaria o presidente/
Promoveria uma reforma mmisterial/
Nao sabe
Daria mais apoio/
daria mais chance
Exilaria/deportaria
Outros

16,1

8,2

7,9
6,3
4,3
3,6
1,9

5,2
O Estado de S. Paulo
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CREDIBILIDADE

INSATISFAÇÃO GP.NERAi.I7ADA
Na sua opinil!o, como está a situação do BrasU?_

Respondendo à pergunta: "De uma maneira geral, na
'%' sua opinião. quando __o Governo Collor dá algum tipo de infor_0,3 mação, ele diz somente verdades, mais verdades que mentiras,
mais mentiras que verdades, ou somente m~ntiras?", -50%
0,1 acreditam que o Governo mais mente_do que fala a verdade,
1,5 enquanto 26% dizem que o Governp _fala somente mentiras.
Para 18%, são faladaS rilais verdades que mentiras, e para
7,8 3% o Governo fala somente verdades. _Os índices de repro14,1 vaçã~ nesta pergunta acomp~nham os índices da pergunta
antenor.

Ólima
MuilO boa

Boa
Regu'!àr para boa

Regular para ruim
Ruim

20,7

Péssima

55,1

Nao respondeu

0,4

O Estado de S. Paulo

5volução da popularidade do
presidenta Collor (%)
Aprovação ~------------------------~
69,0

41,5
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Durante o discurso do Sr. Pedro Simon,_ o Sr. Iram amizades. Dário deixa uma lacuna imensa na imprensa brasiSAraiva, 4r seêretário, ·deixa a (;a{fe[ra da presidência, _ H~nse:, ___Dário __deixa uma lacuna imensa no campo aftivo de
que é ocupada pelo Sr. Lucfdio Portel/a, SiiPlefue de todos aqueles que tiveram o privilégio e a honra de conhecê-lo
Secretário.
_ ·cte perto. M(!US P!!rabéns, Sen~dor Hugo Napoleão, por traduDurante o discurso do Sr. Pedro $imonJ o Sr. Lucidia Porte/la, Suplente de Secretário~ deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Chagas Rodrigues.

-zir as emoções--de todos nós que compomos a Câmara Alta
do País, nesta tarde. V. Ex• está falando em nome desta
Casa, homenageand'? um dos mais brilhantes jornalistas que
passaram pelo Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo
O SR. HUGO NAPOLEÃO- Recolho, agradecido, emia palavra ao-ilustre Senador Hugo Napoleão.
nente Senador Divaldo Suruagy, sa palavras sinceras de respei0 SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL -PI. Pronuncia o se- to e afeto pelo jornalista Dário Macedo, com que acaba de
guinte discurso. Sem revisão do orado_:r_,_)_-=_Sr. Presidente, oferecer o seu aparte. E gostaria de dizer, justamente como
Sr' 5 e Srs. Senadores:
ia acrescentando, que, quem transpusesse os umbrais do seu
~ com prOfundo pesa; que ocupo a tribu~a , na tarde coração, torn~va-se, imediata e definitivam~nte, seu amigo,
de hoje, no Senado _da Republica, para trazer a mmha palavra e ele se manifestava de forma radical definitiva às vezes
de saudade, de dor, de_ tristeza e çl_e _grande .s_entiriJ.ento pelo até sectária, mas sempre em favor do ~igo.
'
desaparecimento, prmaturo, aliás, do jorq.alista :Qário M~- -~ _ . ·r?or. is.so _I_llesmo, em _artigo de ontem do BSB Brasil, o
·
·_ .
·
_ jõinalista João Emi1io Falcão afirma:
cedo.
Econtraya_:-me ausente de Brasflia e, ao chegar, no dia
Não admitia que fiZéssemoS:" críticas a CoÜor. Teve
seguinte ao de sua _morte, tornei conhecimento da infausta
inúmeras discussões a respeito e_ chegou a se indispor
notícia. O impacto fOi riluito grande, em r~ão da perda de
com vários colegas. A amizade surgiu quando COHor
um grande amigo, de um amigo estimado, de um afl!igo queera, ainda, simples Governador 4e AJ.agoas e não tinha
rido que eu admirava. Conheci-o há praticamente 17 anos,
maior importância no quadro político l_lacional. Cresquando cheguei à Câmara dso Deputados. Estabelecemos,
ceu na medida em que Dário, Jibelal com vocação_ condesde então, um relaciqnamento de amigos, um relacionaservadora, acreditou-o em condições de renovar o País.
mento inicialmente de cortesia e que mais a_diante transfor--- Aliás, no Ultimo dia 21 de novembro, a derradeira vez
mou-se eil:l colóquios e conversas··permarferftes sobre a situa.:
ção do País. Posso- até _dizer que a figura ·de_ Dário Macedo__ em q~e__ estive pessoalmente com Dário, na casa do Secretário
representava, no jornalismo nacional, uma posição de desta- Extraordinário do Governo do Estado do Piauí, em Brasília,
que, em função do seu preparo, da sua cultura e do conheci- Dr. João Saldanha Fontenele Filho, ele me disse exatamente
mento profundo que ele tinha dos homens públicos do nosso essas palavras trazidas ao conhecimento público pelo jornalista
Pafs. Possuidor e dotado de uma verve notável, um comais- João Emfiio Falcão. E dizia de forma enfática, afirmando,
seur, um contador de anedotas finas, sem magoar a ninguém, inclusive, que jorna1ista cujo nome ele deu -por questões
encantava as rodas onde estivesse. Sabia catalisar e era, curio- éticas, eu não gostaria de transmitir ao Plenário dessa Casa
samente, radicai em favor de seus amigos. Ele não admitia - fizera críticas ao Presidente, e ele se insurgira veemenuma crítica a quem quer que fosse; quem transpusesse os temente contra. Essa era uma característica da personalidade
umbrais do seu coração passava a manter, desde Jogo, a sua do jornalista Dário Macedo, que veio, segundo eu soube,
a estar na última sexta-feira conversando, durante 30 minutos,
completa, total, absoluta e radical silidariedade.
com o Presidente da República e saindo animado, fez ProjeO Sr. Divaldo Suruagy- Senador Hugo Napoleão, V.
ções como aquelas que o Senador Divaldo Suruagy acabou
Ex• me permita uin aparte?
de fazer referência.
O SR. HUGO.NAPOLEÃO- Com muito prazer, SenaO Sr. Esperidião Amin- Perm~~-e-me V. E~ um aparte?
dor Divaldo Suruagy.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Com muita honra, nobre
O Sr. Divaldo Suruagy - Conheci o jornaJista Dário
Senador Esperidião Amin.
Macedo quando governei Alagoas pela vez primeira. Naquela
O Sr. Esperidião Amin - Eu gostaria de subscrever igualoportunidade, nas minhas visitas oficiais a Brasília em busca
de recursos para melhor governar o Estado, encontrei em mente o pronunciamento de V. Ex~, especialmente pela forma
Dário Macedo um ponto de apoio, levando as reivindicações correta como o nobre Senador Hugo Napoleão consigna alde AJagoas ao conhecimento do grande público através de guns dos traços característicos da personalidade, acima de
sua conceitUada coluna. Eleito Deputado Federal, passei a tudo, generosa e humana do jornalista Dário Macedo. Gosviver o dia-ã-dia da Câmara=-nurn convívio quase diário com b!ria de:' especialmente em função dessas característica:;;, me
o jornalista Dário Macedo. Ai, transformamo~os em amigos,_ permitir_ a honra de subscrever o pronuncianierito que V. Ex•
e, ao longo do tempo, essa amizade solidificou-se, fortale- -eStá fazendo com este modesto e sintético aparte.
ceu~se. Há poucos dias, foi o nosso último diálogo, Ja~enta
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Muito obrigado, nobre
velrnente, através do telefone. Dário sQllcítava-me o último .Senador Esperidião Amin. sobretudo pelo apoio e pela ratifilivro que acabei de lançar cihamado "Poeiras da Yida", ele cação das modestas, porém sinceras. palavras a respeito do
queria-esse livro para fazer uma crítica dentro da s_ua análise, jornalista Dário Macedo.
dentro da sua visão. Dário Macedo, conforme V. Ex• definiu
O Sr. Marco Maciel- Senador Hugo Napoleão, V. Ex~
muito bem, não era apenas um profissional sério d3. imPrensa
me
permite
um aparte?
brasileira, não era apenas o intelectual cearense que venceu
-O SR •.HUGO NAPOLEÃO- Com muito prazer, llobre
em Brasflia, era também o bom amigo, 6 bom -~o_!!lp::mheiiõ-.
E, c.amo todo nordestino autêntico, ele era passional nas suas Líder Marco Maciel.
0
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O Sr. Marco Maciel- Gostaria de dizer também, inter~
No seu livro "Do Alto da Torre". Há uma introdução
rompendo o brilhante discurso de V. Ex•, algumas palavras de TarcísfO Holanda, intitulada "Vi a tua escalada", na qual
·
a respeito do jornalista Dário Macedo. Conheci-o, talvez não o renomado jornalista conclui:
com a intimidade de V. Ex', mas o bastante para poder ter
Dele se pode dizer, como o poeta popular, numa estrofe
dele uma opinião muito poSitiva, quer ComO amigo, quer como clássica: "Cumpade, tu não conhece o tamanho do meu roça~
jo-rn-alista. Como amigo, o amigo -arreba~adO; incondiciOnal, do; deste lado do aceiro eu grito e tu não escuta do outro
capaz de gestos largos e generoso-s. Como profiSsional da im- lado". Dário trabalhou com humildade e competência o roçaprensa, um intelectual preparado, competente, combativo e do de sua profissão e hoje já pode se orgulhar, sem soberba,
que fazia do jornal uma tribuna de sua ação política. Por de que, de um lado do aceiro ele grita, e ninguém vai escutar
isso, o seu desaparecimeitto súbito e precoce nos deixa muito do outro lado.
triste. Fico sempre a peilsar porque peSsoas com as qualidades
Em segundo lugar, a introdução feita pelo jornalista Fladele desaparecem tão cedo, pois enriquecem a nossa convi- marion Mossri, na qual afirma:
A opinião pública já está bem informada. Para ser contenvência,'ao mostrar, de" alguma forma, o lado muito positiVo da vida. Desejo, portanto, nestas minhas breves palavras, tada, falta pouco - diretas e constituinte. A imprensa faz
a exemplo do que já o fez o seD.aâpr Divaldo Suruagy e, o que pode. Esse esforço, que mUitOs não querem reconhecer,
logo após, o Senador Esperidião Amin, solidarizar-me com foi destacada há tempos pelo Deputado Ultimo de Carvalho
as palavras de V. Ex~ e dizer que todos nós ficamos muito -de saudosa memória. Antes que eu me esqueça, livro de
desapontados, muito chocados com o súbito desaparecimento memórias do político mineiro, foi dedicado ao jornalista polído jomali~ta Dário Macedo. E, por intermédio de V. Ex~ tico - que Ultimo de Carvalho considerava .. o ouvido do
também, quero transmitir a sua família e, de modo especial, povo, olhos do povo, pena do povo".
à viúva D. Antoniila, os ·nossos sentimentos. Sentimentos que
Dário Macedo é um deles. Por outro ângulo, talvez o
V. Ex\ interpretando, traduz muito bem, não só da nossa do tragicômico, mas sempre '~o olhe iro da Democracia ...
Tive a honra, Sr. Presidente, de lançar este livro, que
Bancada, do PFL, mas, estou certo, de todo o Senado Federal,
de tristeza pela morte do Dário Macedo, cuja ausência haverá exibo neste momento, quando ocupava, como V. Ex~ também
de ser sempre sentida.
ocupou, o elevado mandato de Governador do Estado do
Piauí, promovendo uma cerimónia em Tere.sina, no Palácio
O SR. HUGO NAPOLEÃO- É verdad.e, eminente Sena- de Karnak.
dor Marco Maciel, Líder do meu Partido e do Governo nesta
Naquela ocasião, condecorei-o com a Ordem Estadual
Casa, que a tristeza nos assola neste momento. E a nós, pefe- do Mérito RenaScença do Piauí e a outro grande brasileiro,
listas, particularmente, uma vez que Dário Macedo era filiado o Ministro Paulo Afonso Martins de Oliveíra. Ao final do
ao partido da Frente Liberal. Aliás, na ocasião em cjue -se meu discurso, disse: "HOje - e usei a expressão do título
filiou, disse-me que _o faZia com tOda convicção de um liberal do livro-, senhoras e senhores, sinto-me do alto da torre".
autêntico e que, naquele gesto que assumiu em Fortaleza,
Infelizmente, não posso dizer o mesmo agora, pois não
Capital do seu Ceará, dava um passo político importãnte para me sinto do "alto da torre"; sinto-me do alto da melancolia
as suas própriãs reflexões. Portanto, são verdadeiras as obser- pela perda desse grande e querido amigo, que teve a gentileza,
vações de V. Ex'
em determinada ocasião, de fazer a saudação ao lançamento
O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. Ex• um aparte? do último livro de meu pai, Aluizío Napoleão, cujo título
é "Interpretações".
De Dário Macedo, toda a nossa família é sempre grata
O SR. HUGO NAPOLEÃO- Com muito prazer, nobre
e guarda profunda admiração.
Senador Eduardo Suplicy.
Vou caminhando para o final, Sr. Presidente, quero apei:> Sr. Eduardo Suplicy - Também gostaria, Senador nas para mostrar a importância e o número de órgãos de
Hugo Napoleão, de solidarizar-me com o sentimento à família, imprensa em que Dário Macedo trabalhou.
Unitárlo~Ubajara, Águia de Haia, Correio do Ceará, Deaos amigos, aos -seus colegas jornalistas, a todos aqueles que
conheceram DáriO Macedo, pelo seu falecimento. Tive a opOr- mocráta, O Jornal o Ceará, Tribuna do Ceará, O Estado,
tunidade de conhecê~Io enquanto eu era Deputado Federal Rádio Dragão do Mar, Rádio Verdes Mares e Rádio Iracema.
e de ver da sua correção, da sua qualidade como jornalista. No Rio de Janeiro: Diário de Notícias. Em São Paulo: O
Por conseguinte~ Cumprimento V. EX'" pela homenagem a este Estado de S. Paulo. Em Brasflia: O José, DF Repórter, Correio
Br_aziliense, o Jornal de Brasília que, certamente, está de luto.
excelente jornalista brasileiro.
Foi Chefe da Casa CiVil do Governo do Ceará, na-adriliO SR. HUGO NAPOLEÃO - Acolho, agradecido, o nistraÇâo Plácido Castello. Para demonstra-r a sua verve, em
aparte do nobre Líder Eduardo Suplicy para dizei que S. determinada ocasião, o -Presidente Castello Branco chegou
Ex~, iilclusive, teve, como eu, a ventura de conhecer Dário
á·Fortaleza para um visita e encontrou Dário Macedo, na
Macedo, um homem dedicado à melhor causa da democracia. fila de cumprimentos, e disse-lhe: "O Senhor é muito jovem",
E a tal ponto que gostaria de ler duas pequenas passagens ao que Dário Macedo responde-lhe: "Jovem, porém, genro".
"de dois colegas de DáriooMacedo, que para cá vieram no Era genro de Plácido Castello. Isso mostra bem o espírito
início -da década de 70, talvez na grande leva que- -trouxe de grande e imediato raciocínio de Dário Macedo.
à brasl1i3. homens como Flamarion Mossori, Lustosa da Costa,
Nesse momento, não posso deixar de transmitir à estima~
João Emflio Falcão e tantos outros que chegaram naquela da amiga Da. Antonina e à filha do casal o meu mais profundo
geração, naquele momento difícil da vida política brasileira. respeito, as minhas condolências, extensivas ao Jornal de BraAs citações revelam toda a sen~ibilidade, toda atenção e sim- sília também, à impresna que tem assento nesta Casa e na
patia com que a imprensa se manifestava a respeito de :bário · Câmara dos Deputados, e aos próprios políticos brasileiros~
Macedo.
que perdem um grande analista e um observador agudo.
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Dário já estava escrevendo _mais--Um livro, além de "Do
Alto da Torre.. , e de ''Política Nem Sempre .. , sobre a diplomacia brasileira, o que encantou o Emb;:dxador Marcos Azambuja, Secretário de Política Exterior do Ministério das Relações Exteriores.
_
,
_
Concluo com uma expressão de Augusto dos Anjos em
"Debaixo do Tamarindo": "Voltando à pátria da homogeneidade, abraçada com a própria eternidade, a minha sombra
há de ficar aqui".
Realmente, a sombra fecunda, os frutos benéficos de
Dário Macedo hão de ficar para sempre.

NA~IONAL (S~ç~o II)
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB -BA. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, ~!_'!"l e Srs. Senadores,
dando_ prosseguimento à série de discursos sobre os Projetas
que apresentei nesta Casa, versando temas do maior interesse
público, tanto de ordem ~oçiaJ, quanto ecortómica, cultural
ou política, venho hoje à tribuna para tratar do Projeto de
Lei do Senado n' 118, de 1991.
A matéria, consubstanciada nesse projeto de minha iniciativa, tem por objetivo reduzir o problema do menor carente, abandonado ou órfão, cada vez mais alarmante em nosso
Pafs, introduzindo na legislação mecanismo que estimule as
pessoas dotadas de maiores recursos a colaborarem na ingente
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo e urgente tarefa de recuperação desses menores. É preciso
a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
que, não só o Poder Público, mas os segmentos responsáveis
mais afortunados da sociedade, em conjunto, reúnam esforÇos
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB -RJ. Pronuncia para encontrar as soluções possíveis, ainda que parciais. De
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senadores, qualquer maneira, será sempre um passo adiante.
um fato que aflige toda a população de São João da Barra,
9 papel do Estado, ne~se carllpo, além de realizar as
no Estado do Rio de Janeiro, trouxe-me hoje à tribuna desta investimentos soCiais diretos indispensáveis, é ô de fomentar
Casa. Por longos quarenta anos a ~uclemon tem explorado,
a colaboração de toda a sociedade. Cabe a ele um chamamento
naquele Município, a lavra e o beneficiamento primário, pro-· a todos os que se disponham a ajudar. Para isso, entretanto,
duzindo a zirconita e a monazita.
não serão suficientes campanhas publicitárias de apelo à solidariedade. Será necessária uma contrapartida, no sentido de
A empresa, ·que desempenha relevante papel social e
económico naquela Região, decidiu recentemente "concen- oferecer benefícios concretos como forma de compensar a
trar esforços e recursos" para se transformar em "indústria participação de cada um nesse trabalho conjunto.
química de tecnologia de ponta".
_ A Constituição prevé a instituíção de uffi "dí~~ito a prote·
ção especial" da criança e do adol_esceD;te, atendidos os _aspec·
Com esse objetivo, ela arrendará, por 7 (sete) anos, os
direitos minerários sobre as jazidas, rejeitas e as fra_ções inter- tOs enunciados nos incisos do § 3<i> do seu art. 227. Dentre
mediáriaS, bem como sobre as unidades de concentração hi~ eles, o que se refere ao "estímu!o do Poder Público, através
drogravimétricas e as instalações_ industriais, di:mominadas da assistência jurídica, incentivos ÍIS~s e subsídios, nos ter·
IUQS da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança
Usina da Praia - UPRA.
ou adolescente órfãO ou ·abandonado.
Pelas condições tornadas públicas, a arrendatária, como
forma de remuneração, deverá fornecer à Nuclemon, a preço
O que esta u propondo com o Projeto de Lei do Senado
zero, 120t/mês de Concentrado de Monazita e 250t/mês de n9 118, de 1991, é, precisamente como estabelece a Constituição, a criação de um incentivo fiscal, no âmbito do imposto
concentrado de Zirconita: materiais produzidos pela Usina
de renda. A medida consiste na ampliação do conceito legal
da Praia.
A arrendatária, segundo o edital, estará ainda obrigada de dependente, para fins de abatimento do imposto devido
a garantir que, pelo menos, 70% (setenta por cento) do quadro pelo contribuinte pessoa física.
Para tanto, basta acrescentar um § 89 aO art. 14 da Lei
de pessoal será, preferencialmente, preenchido pelos atuais
n9 7.713, de 22-8-88_, nos termos do meu projeto, ou seja,
empregados.
Em que pese a louvável inciativa de assegurar·Se essa passando a considerar-se:
contratação mínima, o arrendamento inevitavelme!l_te gerára
1 ~o menor pobre, órfão ou abandonado sob sua guarda,
hipótese em que o abatimento poderá ser feito em dobro;
desemprego.
Não bastasse a possibilidade de inúmeros trabalhad_ores ou
perderem seus empregos, os funcionários temem que, uma
II - o menor carente, ainda que em companhia dos
vez arrendada a terceiros, a empresa possa vir a encerrar pais, cujos estudos forem çu~teª9os pelo contribuinte.
ConiO-frisei, -na jUstificação dÕ Projeto, entendi por bem
suas atividades.
Presentemente, os funcionários da empresa·,· animados "facultar o benefício fiscal à pessoa física que acolhe o menor
com a possibilidade de remuneração com o materjal produzido no seu lar, sob a forma de guarda, assim como àquela que,
pela própria Usina da Praia, têm-se mobilizado para obter comprovadamente, arca com as despesas de estudos de menoa titularidade do arrendamento das unidades localizadas em res "carentes, mesmo que perm~meçam eles em companhia
dos pais ou responsáveis. No primeiro caso, o desconto será
São João da Barra.
Acreditamos que o arrendamento aos_ funcionários .será computado em dobro, para es_timular o acolhimento de menoa solução que, assegurará os em"pregos, a prOdUção e atenderá res· previsto no art. 227, § 3 9: VI, da ConstituiçãO Federai,
aos interesses das partes, permitindo que a empresa continue no segundo caso, o desconto equivalerá ao permitido por
dependente."
a desempenhar sua importante funçáo s6cio·econômícã. em
Acredito, Sr. Presidente, Srs e Srs. Senadores, que a
São João da Barra e nas cidades circunvizinhas.
Este o apelo que faço, por reputá-lo da maior justiça medidª poderá, se aprovado o Projeto, constituir-se num va·
Hoso incentivo para as pesSoas que, embora não queiram ou
para com ·aquela gente humilde. (Muito bem!)
não tenham possibilidade de manter menores em seu lar, sob
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a forma de guarda, possam, simplesmente, financiar seus estua palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
dos.
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Ei~ P?r que consider~ da ma.ior sigriifidiÇàá-e de grande
.
unportanc1a do ponto de vtsta soctal o acolhimento desse Projeto, com sua conseqUente aprovação no- SenadO.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Çhagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Hydekel Freitas.
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O SenhOr é a tua sombr;:~. ã tua direita.
De dia não te mo_l~S:tat:á.o-sol,
nem de noite a lua.
O Senhor te guardará de todo o mal,
guardará a tua alma
O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada,
desde agora e para sempre. AMÉM.
Êra o qu'e eu tinha a di:ier. (Muito bem!)
. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.

O SR: HYDEKEL FREITAS (PFL- RJ, Pronuncia o
seguinte d1scurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores,
a Bíblia ~agrada tem sido, para muitas gerações, o" livro por
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o
excelênc1a. Norteando vidas, instruindo a quantos dela se acerse.guinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores,
cam, o liv~ santo se mantém vivo, atualizado, poderoso em
seus conce1tos, capaz para mudar os rumos de quantos o lêem o msucesso dos dois planos económicos editados desde o início
~o atual !Joverno resultou em arrasadore.s prejuízos aos saláco~ ?ID coração C?!l~_rito a na busca do aperfeiÇoamento do
nos,
provo'?3-~do o maior arrt;>c_ho já viveD.ciad'! pelo trabaespmto.
lhador brasile1ro.
Creio na Bíblia. E isto tem _sido, Para mi~ um motivo
Enquanto na década de oitenta a participação-dos salários
de segurança, de conhecimento da verdade d~ estímulo à
na Renda Nacional atingiu- a taxa dos 50% em 1990 esse
caminhada neste mundo.
'
índice declinou para 35%. Entre março e abril do ano em
_ Através dos séculos a Bíblia tem encontradO inimi8:os.
Sao aqueles que se opõem às suas verdades, que não reconhe- curso, os salários acumularam uma perda de 119 5% em mé~
cem o poder e o domínio de Deus. SãQ Qs_ que se negam dia~ Nesse período, a inflação medida pelo IPc' integral fndtce de Preços ao Consumidor- atingiu 1.001%, enquanto
a crer no amor do Pai revelado na pessoa de Jesus, o Filho.
São os que mais se conformam com a licenciosidade, com os salários foram reajustados em apenas 402%. Em recente
pesquisa, o DIEESE- Departamento Intersindical de Estao pecado, com as injustiçaS, com -a perversidade. - - .
O homem de bem encontra na Bíblia a melhor orientação ~ísticas e Estudos Sócio-Económicos- demonstrou que, em
para a su~ vida. O perverso repele as Est::ritlitaS, porque nela Junho de !99!, 8_2% dos. salários reais de 51 categorias pesquisadas estao abatx.o da metade do poder aquisitivo que posa pervers1dade é condenada e não tem justifíCãÇ_ãõ_ãlguma.
suíam em março de 1990.
Faço esta referência ao Livro dos Livros, Sr. Presidente
Desse modo, constata-se que a ausência de_ mecanismos
para registrar o Dia da Bíblia, que se comemora a cada an~
de proteção dos salários contra a inflação tefu-sidp d_r:ástica
no segundo domingo de -~ezembro. Estamos, portanto, na
para o trabalhador, apresentando, ainda, outro dano - a
Semana da Bíblia, quando se faz divulgação da Palavra de
profunda distorção nos salários de profissiOnais que exercem
Deus com maior intensidade, visando sua propagação entre
funções iguais ou equivalentes, apresentando diferenças qUe
todos os segmentos da sociedade.
chegam a atingir os duzentos por cento.
Não raro, nas cidades brasileiras, nestes dias ocorrem
Tal confusão teve início com a edição do Plano Collor
festas públicas, passeatas, reuniões grandes em hdmenagem
I, que extinguiu o reajuste automático dos salários e implantou
ao Livro dos Livros. O povo se aglomera em ação de graças
a hvre negociação - prática ideal em uma economia ecj_uilipela Palavra, oferecendo orações pelas bênçãos que o texto
sagrado traz para quantos o lêem. Não se trata, Sr. Presidente, brada, com oferta de emprego e com inflação próxima a zero.
Se a ~e~Iidade dos salários, hoje, em nosso País, é profunde cultos à Bíblia, de nenhuma reunião bibliólatra. Mas de
~~ment~ x_nJusta, no que se refere ao setor privado, tais distorreconhecer o Deus que o fala através da Bíblia e é a Sua
çoes e d1flculdades acentuam-se de modo gritante, se nos dePalavra que merece culto e louvor, adoração e atenção cuidabruçarmos sobre a angustiante situação em que se encontram
dosa para que se cumpram a vontade e as ordens emanadas
daquele que tudo_ pode e que exerce domínio sobre céus e os servidores públicos- civis e militares- da União.
Desde a tentativa de efetiVação da errônea e atropelada
terra.
Reforma Administrativa, o servidor público passOu a ser trataTenho, permanentemente, em minha mesa de trabalho
a Bíblia sempre aberta. Lendo-a, concentro minha atençã~ do pelo Governo como a causa de to.dos os males_ e defe_itos
particularmente no Salmo 121, que revela a fidelidade de do serviço público do País. AOS olhos da socie-dade tenta~se
Deus para com os homens. Em lendo-o, agora e aqui, Sr. vender a idéia de que os minguados- ridículos até~ salários
·
Presidente, renovo minha confiança em Deus e_ma.is ain.da do servidor são a principal causa do déficit público.
Nesse contexto, Sr.- Presidente, sros e Srs. Senadores,
me aproxi~~ das Esc~ituras, pois elas são o bálsamo perfeito
que_ me alJvJam nos mstantes_ sofridos da vida. É quando, chegou-me às mãos ilustrativo exemplo do descaso e da crueldade c.om que são_ tratados os problemas e as dificuldades
entao:
enfrentadas pela laborio_sa classe_ dos servidores públicos da
Elevo os meus olhos para os montes,
União.
de onde me virá o socorro?
Refiro-me à denúncia, fartamente comprovada, forrouO meti socorro vem do Senhor,
- lada pelos servidores do Ministério da Infra-Estrutura, em
que fez o céu e a terra.
- exercício na Delegacia de Santa Catarina, relatando a situação
Ele não permitirá que os meus péS vacilem,
de penúria de seus salários- um Engenheiro classe A, refenão dormitará aquele que te· guarda.
rência -s, por exemplo, recebe a quantia de 229 mil e 236
,É certo que não dormita e nem dorme
cruzeiros por mês. Por af, pode-se deduzir o salário de um
o guarda de Israel.
Agente Administrativo referência 17 - noventa e três mil.
O senhor é quem te guarda
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cento e noventa cruzeiros, o,u de um Agente de Portaria,
3referência 8 - setenta e quatro_mil, quinhentos e oitenta
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
e dois cruzeiros.- Tais valores referem~se ao salário bruto.
N•4, DEI991
No entanto, não obstante tão escorcbante arrocho salaDiscussão em turno único, do Projeto· de Lei da Câmara
rial, encontram-se aque1es servidores scib ameaça de perder
o "ticket alimento", responsável pelo acréscimo de trinta por n• 4, de 1991 (n• 2.482/89, na Casa de origém), que cria e
cento em suas rendas, essenciais à garantia da alimentação regulamenta o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciênmensal de suas famílias. Não constitui exager()_~firmar que, cia e Tecnologia - FNDCT, e dá outras providências, tendo
sem essa suplementação, muitos servidõresve.r-se-ão no limite
PARECER, sob n' 458,
i991, da Coomissão
de terem de passar fome.
·
- de Educação, favorável, nos termos de Substitutivo
Ao dar divulgação a essa denúncia, Sr. Presidente e Srs. que oferece.
Senadores, desejo registrar meu mais veemente protesto pelo
-4indigno e desrespeitoso tratamento dispensado ao servidor
público da União, além de alertar o Poder Legislativo para
PROJETO bE DECRETO LEGISLA TJVO
a_responsabilidade que lhe cabe, ao analisar os projetes de
N• 29, DE 1984
lei e medidas provisórias relativos ã questão salarial que aqui
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legisapertam, procedentes do Poder Executivo.
lativo n' 29, de 1984 (n' 69!84, na Câmara dos Deputados),
T6tna-se inadiável, para a diminuição das injustiças e que-3.prova o texto da Convenção n9 119, sobre_ Proteção
defasagens de- ganhos, que sejam repostas as perdas s~ariais
das Máquinas, adotada na 47' Sessão da Conferência Internaadvindas da sucessão de experimentos e planos econômicos, cional do Trabalho, da Organização Internacional do Trabalho
além de se estabelecerem regras claras e justas de defesa - OIT; iealizada em Genebra, em junho de 1963, tendo
dos salários dos trabalhadores, em especial do desamparado
PARECERES, sob n•' 388,octe'1990, e 480; de 1991,
servidor público da União.
-das Comissões
Muito obrigado. (Muito bem!)
- de Constituição, Justiça e Cidadania, pela constitucioO SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi- nalidade; e
- de . ~elações__E:~terior_e~ e _D~e~_a Nacional, favorável.
dência lembra aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional
está convocado para uma sesSão conjunta a realizar-se hoje
-5às 19 horas no plenário da Câmara dos Deputados.
oPROJETo DE DECRETO LEGISLATIVO o
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Não dá mais
Ne 16, DE 1986
oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, a Presidência
Discussão, em turno tíniCÓ, do Prõjeio de ne_creto Legis~
vai encerar os trabalho, designando_ para a sessão ordinária
Jativo n• 16, de 1986 (n' 109!85, na Câmara dos Deputados),
os de amanhã a seguinte
que aprova o texto do Aéordo _de Comércio, celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e_ o Governo
ORDEM DO DIA
do Reino da Tailândia, em Brasília, a 12 de setembro de
1984, tendo
-lPARECERES, sob n• 472 e 473, de 1991, das Comissões
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
- de Constituição, Justiça e Cidadania, pela constituN• 110, DE 1991
cioanlidade; e
(Regime de urgência nos termos do
...;.... de Relações ExteriOres e Defesa Nacional, favorável.
Art. 336, c, do Regimento Interno).
0

-

de

Discussão, em turrio único, do Projeto de Lei da Câmara·
n• 110 de 1991 (n• 5.640/90, na Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal Superior Eleitoral, que dispõe sobre gratificações
e representações na Justiça Eleitoral (dependendo de Parecer
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)

-2PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 171, de 1989-COMPLEMENTAR
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n" 171, de 1989-Coniph~inentar, de autoria do Senador ~e~an
do Henrique Cardoso, que define, nos termos do IDCISO I
do art. 161 da Constituição Federal, o valor adicionado para
fins de cálculo da participação dos municípios na receita do
Imposto sobre Operações Relativas â Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, tendo
PARECERES favoráveis, sob n• 428, de 1990, e 260,
de 1991, das Comissões.
- de Assuntos Económicos; e
- de Constituição, Justiça e Cidadania.

-6-

PROJETO DE LErbo SENADO
N• 93, DE 1991-COMPLEMENTAR
·Discussão, em turno único, do Proje~o de Lei do Senado
n• 93, de 1991 (Complementar), de autona do Senador MaurfcíO Cotrêã., que dispõe sobre as imunidades tributárias referentes às instituições de eduCação e de assistência social, sem
fiils Iucratívos, tendo
PARECER sob n' 369, de 1991, da Comissão
- de Assuntos Económicos, favorável, nos termos de
Substitutivo que oferece

_,_

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO :Ni 16, DÊ 1991
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda
â Constituição n 9 16, de 1991, de autoria do Senador Alfredo
Campos e outros Senhores Senaç!ores, que dá nova redação
ao fcaput do art. 64 .da Constituição Federal, instítuíndo a
alternância no infcio de_ tramitação de projetes de origem
externa . (Segunda sessão de discussão.)
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dezembro de 1961, instituída pelÓ Decreto n~ 500, de 15 de
_janeiro de 1962, sediada no campus UniversitáriO, Asa Norte,
Brasília·D F, inscrita no coe sob o n' 00038174/0001-43, dora·
(Levanta~se a sessão às'/8 horl!-s e 4~ nJÍn~tos.)
vante denominada Fundação, neste ato representã.da por seu
Presidente, Professor António Ibaflez Ruiz, brasileiro natura~
lizado, casado, CI n• 158.373 - SSP/DF, CPF n•
ATO DA COMISSÃO DffiETORA
182.329A91-Q4, residente e domiciliado à SQN 206- Bloco
N• 41, DE 1?91
F
- apt. 302, Brasfiia·DF, nomeado pelo Decreto de 8-il-89
Altera o Ato da Comissão Diretora n• 29, de 1991,
e com a competência constante do Estat1,1to,_ resolveram celee dá outras providências.
brar o presente Convênio, sujeitandO-se às disposições contiA Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de sua
das no Decreto-Lei n• 2.300/86, Decreto n• 93.872/86 e Instru·
..
competência regiíD.ental e regulamentar, resolve:
- ção Normativa - lN n9 003/90, da Secretaria da Fazenda
Art. 1• O :;_rt. 1• do~ Ato da Comissão Diretora n• 29,
N adonal- SFN, mediante as seguintes cláusulas e condições.
de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
CLÁUSULA PRIMEIRA
"Art. 1~' Determin·ar a abertura de concurso pú-·
Do objeto
blico para preenchimento de cargos vagos de Assessor
Legislativo e das Categorias Funcionais de nível supe1.1. -O objeto do presente Termo Aditivo é o planeia·
rior de Analista Legislativo - Ár~as_ de Taquigrafia menta, o projeto executivo e _o gerenciamento dos serviços
e Médico-odontológico; e de_ nível médio de Técnico
~elativos à realização de concurso público por parte da Funda~
Legislativo - Áreas de TranSp·ortes, de se-gU:fãOÇa, ___ção, em cooperação com o Senado, para o preenchimento
de Datilografia, de Eletrônica e 'l'ecomUilicãÇóeS~- de
de 12 (doze) vagas no cargo de Asses_sorLeg~~lativo; 20 (vinte)
Auxiliar de Enfermagem; e de_ nível ~~sico ~e Auxiliar vagas na Categoria Funciona] de Analista Legislaivo, sendo
Legislativo- Área de Telefonia, do Quadro MP<(ssoal
15 (quinze) área de Taquigrafia e 5 (cinco) na área" de Medi·
do Senado Federal."
cína; 103 (cento e três) vagas na Categoria Funcional de TécArt. 29 Este Ato entra em vigor _!).a data de sua publi~ nico Legislativo, sendo: 4 (quatro) na área de Eletrônica;
4 (quatro) na área de Telecomunicações; 30 (trinta) na áreas
cação.
_
de Transportes; 25 (vinte e- CinCO) qa área de Segurança; 40
Art. 39 Revogam-se·as disposições em contrário.
(quarenta) na área de Datilografia, e 8 (oito) na Categoria
Senado Federal, 5 de dezembro de 1991. - M_auro Bene~
Funcional de Auxiliar Legislativo na área de Telefonia, exisvides.
tentes no Quadro .de Pessoal do Senadp Fed~ral.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Está encer·
rada a sessão.

ATO DA COMISSÃO DffiETORAN• 42, DE 1991
Altera os fatores de ajuste a que se refere o art.
11 da Resolução n' 87, de 1989, aplicados no mês de
novembro de 1991.
A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de sua
competência regimentai e regulamentar e de acordo com o
art. 11 da Resolução n• 87, de 1989,oresolve:
Art. 1~' Ficam alterados os fatores de ajuste a que se
refere o art. 11 da Resolução n• 87, de 15 de dezembro de
1989, aplicados no mês de novembro de 1991, de tal forma
que a remuneração percebida neste mês seja acrescida de
trinta e cinco por cento.
Art. 29 Este Ato entl;'a em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão Diretora, 5 de dezembro de 1991. Mauro Benevldes - Alexandre Costa - Carlos Alberto De'
Carli - Iram Saraiva - Lavoisier Maia.
Termo Aditivo n• 1/91, ao Protocolo de Intenções
firmado entre o Senado Federal e a Fundação Universidade de Brasília, em 4 de junho de 1988, e publ!cado
no Diário do Congresso Nacional e 13 de setembro de
1988.
Aos vinte e dois dias do mês de novembro de mil novecentos e noventa e um, o Senado Federal, doravante denominado Senado, CGC sob n• 00530279/001·15, representado por
seu Presidente, o Senador Mauro Benevides, e a Fundação
Universidade d~ Brasília, criada pela Lei n• 3.998, de 15 de

CLÁUSULA SEGUNDA
Das Responsabilidades da Fundação
f2.1 -Compete à Fundação:
2.1.1 -elaborar programas ~ provas;
2.1.2 - operacionalizar todas as etapas dos concursos,
desde providências relativas à preparação de editais de divulgação e de homologação de resultados, até o oferecimento
do resultado final, de-acOrdo com o cronogama acordado
entre as partes, compreendendo as seguintes atividades:
a) elaboração, impressão e_ distribuiçãb dos editais em~
nuais de orientação aos ~udidatos, após análise e aprovação
pelo Senado Federal;
b) inscrição dos candidatos;
c) aplicação de provas, incluindo~se apoio logístiCo, inédico e de segurança;
d) correção de provaS;
e) recebimento e tratamento de recursos de candidatos;
O seleção de pessoal para prestação de serviços nas diversas atividades inerentes aos concursos. Ficam impedidas de
participação nessas atividades pessoas que possuam parentes
inscritos, até o 39 grau;
g) encaminhamento ao Senado de parecer técnico sobre
os recursos interpostos por candidatos.
CLÁUSULA TERCEIRA
Das Responsabilidades do Senado
3.1 -Compete ao Senado:
3.1.1- fornecer as informações necessárias à realização
dos concursos, compreendendo os seguintes dados:
a) número de vagas para cada cargo;
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b) descrição dos cargos e referências sã1ariais~
c) requisitos para Cada cargo; e
_
d) descrição_ ~o proces_so Sêletivo, inc]usive_ tipos de pro-

va, grau mínimo -par-a aprovaÇãO e· pesos.--- . _
3.1.2 -

_

.

providenCiar e _custeai- publicação de editais na

imprensa oficial e de qbamadas referentes aos concursos em
outros órgãos de comunicação social.
CLÁUSULA QUARTA
Das responsabilidades fmanceiras
4.1 - O valor da taxa de inscrição a ser cÕbrado _dos
candidatos pela Fundação-será o de até 2,5% da remuneração
fixada para a referência inicial do cargo (salário + vantagens
do cargo), nos termos do Decreto n' 88.376, de 10:6-1983.
4.2 - O valor total arrecadado pela Fundaçao com as
inscrições doS--Candidatos será alocado ã Diretoria de Acesso
ao Ensino Superior- DAE. Após a conclu~ão dos concurs~s
em se verificando saldo, este recurso será apltcado na melhona
físiCa de salas de aula, compra de carteiras, bolsas de estudos
etc.
4.3- No caso de mais de 15.000 (qui~e mil) candidatos
inscritos, os custos com cada concurso inerentes às responsabilidades da Fundação, serão cobertos com o valor arrecadado
com taxas de inscrição.
4.4. - O Senado obriga-se a repàSSàr à Fundação, em
2 (duas) parcelas, o valor correspondente à execuç~o das atividades objeto do presen_~~ __Termo Aditivo, estimado em
Cr$!0.000.000,00 (âez milhões de cruzeiros) em cada grupo
de 1.000 (mil) candidatos, se o número de candidatos não
atingir o total de 15.000 (quinze mil) inscritos em cada etapa,
entendendo-se por etapa cada conjUnto de cargos previstoS
em cada edital, compreendida de um período de inscrição
ã publicação do resultado final.
4.4.1 - a primeira parcela, ocorrendo o previsto no item
4.4, será repasada à Fundação 10 (dez) dias após o encerramento das inscrições.
4.4.2 - o valor da segunda pa_rcela será repassado no
prazo de 30 (trinta) dias contados da data do pagamento da
primeira parcela.
4.4.3 - __em caso de atraso no -repasse de valores, serão
estes corrigidos com base no Índice Nacional de Preços ao
Consumidor-INPC ou outro índice oficial que venha a substituí-lo.

.Qezembro de 1991

CLAUSULA QUINTA
Do cronograma
5.1 -Nos termos do item 2.1.2, fica acordado entre
as partes o seguinte cronograma para 1991:
a) assina~ura do Termo Aditivo: até 22 de novembro
de 1991;
·
b) publicação do Edital no Diário Oficial da União e
de chamadas referentes ao conc~r~o êm:OutróS_ órgãos de comunicação social: até 26 de iloVembro de 1991;
c) período de inscrições: de 12 a 20 de dezembro de
1991.
5.2- O cronograma relativo às demais etapas do concurso será estabelecido oportunamente entre as parte·s, me~
_diall~e troca de correspondência.
CLÁUSULA SEXTA
Da vigência e da rescisão
6.1 --0 presente Termo Aditivo entrará em vigor a
partir da data de sua assinatura e terá o prazo de 12 (doze)
.meses.
6.2 - Em caso de rescisão deste Termo Aditivo, ela
dar-se-á nos termos da Cláusula Oitava do Protocolo de Intenções a que este está aditado.
CLÁUSULA SÉTIMA
Disposições Gerais
7.1 - O extrato do presente será publicado no Diário
do Congresso Nacionai-S_eção II e/ou no Diário Oficial da
União no prazo de 20 (vinte) dias após a sua assinatura.
7.2- Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo
entre as partes.
CLAÚSULA OITAVA
Do Foro
8.1- As partes elegem o foro de Brasí1ia-DF, para dirimir todas as questões que não possam ser acordadas.
E por estarem de acodo, assinam o presente Termo Aditivo e-m 2 (duas) vias, de igual teor e forma, na presença
das testemunhas abaixo.
Brasfliá-DF, 22 de novembro de 1991. -Senador Mauro
Benevides, Presidente do Senado Federal - Antonio lbafiez
Ruiz, Presidente da Fundação Universidade de Brasília Manoel Vilela de Magalhães, Diretor-Geral do Senado Federai
-Professor Lauro Morhy, Diretor da DAE, Universidade
de Brasflia.
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SENADO FEDERAL
SUMÁI!J9
1- ATA DA 220• SESSÃO, EM 5 DE DEZEMBRO
DE 1991
LI- ABERTURA1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Oficio do Sr. 1• Secretário da Câmara dos De
pulados
.

Encaminhando à revisão do Senado autógrafo ci_os seguintes projetOs: -Projeto de Lei da Câmara n• 113/91 (n• 2,11.9/91,
na Casa de o_rigem), que dispõe sobre a criação_de Cargos
em Comissão e Gratificações pela Representação de Gabinete - GRG no Quadro do Ministério publico Federal
~MPF
.
-Projeto de Leida_ Câmara n• 114/9) (n• 2,214191,
na Casa de origem), qu~ dispõe sobre a reestruturação
da Justiça Federal de Prim,eiro Grau da 4~ Regiãõ -e dá
outras providências.
- ProjeiO ·de Lei da Câmara n• 115191 (n• 5.15{)/90

na Casa de origem), que especifica a destinação doS recur
sos originados por adicional tarifáriO Ci'üido_ pela Lei n
7.920, de 12 de dezembro de 1989, que cria o Adicionai
de Tarifa Aeropodriáría ·e dá outras providências.
-Projeto de Decreto Legislativo n• 138/9J.(n' 14.3/91,
na Câmara dos Deputados), que aprova n ACOrdo ·sobre
Transporte Aéreo e seus anexos, celebrado entre o .Go~
vemo da República Federativa do ·Brasil e o Governo dos
Estados Unidos da América, em 21 de março de 1989,
bem como Nota de Emenda ao referido acordo, de 11
de janeiro de 1991.
1.2.2- Pareceres
Referentes às seguintes matérias: ·
· -Projeto de Lei do Senado n' 223/89 (n• 4.901, de
1990, na Câmar~ dos Deputados), que dispõe sobre a inélu·
são das creches e estabelecimentos similares nos Sistemas
de ensino e dá outras providências. (Redac;ão final.)

-Projeto de Decreto Legislativo n• 21/84 (n• 66/84,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
sobre Transporte Aéreo Regular, firmadO entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular de Angola, em Luanda, em 16 de dezembro
de 1983. (Redação final.)
'-Projeto de Decreto Legislativo n• 25/84 (n• 70/84,
na ~mata dos Deputados), que aprova o texto da Convenção n• 133, da Organização Internacional do Trabalho OIT, sobre "alojamento a bordo de navios (disposições
·complementares)", adotada 6ni ·Genebra, a 30 de outubro
de 1970, durante a 55• Ses-são da Conferência Internacional
do Trabalho; (Redação final.)
-Projeto de Decreto Legislativo n•113/91 (n•130/89,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Ajuste
Coniplemen:tar de Cooperação Científica e Tecnológica,
no campo da Informática e Computadores, entre o GoVerno da República Federativa do Brasil e o Governo da
União das RepUblicas Socialistas Soviéticas, celebrado em
Brasília, em 6 de junho de 1989. (Redação final.)
"-C··- Projeto de Decreto Legislativo n• 6/88 (n• 143/86,
-nã Câmara dos Deputados), q-ue- aprOva o texto do Acordo
de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Popular da Hungria, em Budapeste, a 20 de junbo de 1986. (Redação final.)
.
. -Projeto de Lei da Câmara n• 86/90 (n' 2.128-B, .
Qe 1989, na origem),__ que equipara ao efetivo exercício ·
da função de magistério-~ que se referem os-.arts. 40, inciso
III, alínea b, e 202~ inciSO III, da-· ConstituiÇão· Federal,
o das funÇões que especifica-.
' -- · -- --- -

Pro

1.2.3 - Leit.;r~ de
pÓsta de Emenda, à Constituição
_. .,--N• 22/91, que altera a redação do art. 159, I, ·b, ·
da Constituição, e o art. 34, § 2•, III, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias. ~-- -- - __ _
o

· 1.2.4 - Requerimento
- N9 880/91, de urgência para o Prójeto ae Lei da
Câinara n• 111, de 1991, que atltoriza a Companhia Vale
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EXPEDWNTE
CBiiTRO Gll4P!CO DO SENADO FEDI!RAL
'PASSOS PORTo

DIÁIUO DO COifGRJ!SSO NACIONAL
sob reçouabilicbde da Meu do Seaado Pederal

l•pret~a

Diretor-Geral do Seudo Federal

IAOACJEL DA SILVA MAIA
Dire1or ~tivo
ASSINATURAS

CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
,Diretor Ad•Urra.tivo
LUIZ CARLOS DE BASroS
Diretor ladudrial
, FLORJAN.AUGUSTO OOUilNHO MADRUGA
Dire1or Adjulo

Sc:meolrnf · · - · · · - · · · - · - · - · - - · - - - - - - - · - - - Cr$ 3.519,65
Tiragem 2200 excmpfal"OL

'

..

SENADOR AUREO MELLO - Demarcação das
do Rio Doce - CVRD a partfêipár, ffi1iiõfítài-lánle~té;
do capital social da sociedade anónima a "'ser COifStitUlda terras-Ianomami.-Integração do índio à sociedade. Reivinsob a denominação de CELMAR S.A. - Indústria de dicações amazónicas. Aspecto social das companhias de
navegação dos grandes rios.
Celulose e Papel.
SENADOR GARIBALDl ALVES FILHO:..... Pro1·2·5- Leitura de projeto
jeto de lei de autoria de S. EX'; que formali.ará junto
-Projeto de Resolução n~ 93/91, de autoria_ do Sena- à Mesa, que cria a restituiç~q ÓQ e~préstimq compulsório
dor Iram Saraiva, que revoga o§ 8' do art. 132 dQ R;lgi· · insfifúído pelo Decreto'Lei_n' 2.288, de 23-de julho de
mento Interno do Senado Federal.
1986.
'
·
SENADOR HYDEKEL FREITAS ~Homenagem
1.2.6-- C~muDicaç~es'da PreSfdCncia
, _.
_
a João Havelange pela realização do 1~ Campeonato Mun- Recebimento do Ofício n' S/60, de 19!Íl (n' 994/9!, dia! de Futebol Feminino, na China.
·
na origem), do Presiden(e.<lo Supremo Tribunal Federal,
SENADOR ALBANO FR~NCQ -Importância da
solicitando licença para. pro_cessar Q ,Senador Ofl~fre Q~- Legião Brasileira de Assistência- LBÁ,' pelã. !Utj.ç,'ã9}llle
nan, em face de queixa-crime oferecida pelo Sr. Ad.h!!mar exerce junto aos desamparados.
· ·
Santi!lo.
. , SENAI>OR. 9UIL.HERME PALMEIRA,.- Faleci- Recebimento do Oficio n"~.1.056/9l, qq P~eside~'te mente do Professor ManUel DiegUes Júótpi. · · · _-. _. .
da Câmara dos Deputados comunica que designou, para . . SENADOR LUCÍDIO.PORTF;LI;A___:besàtivaÇão
integrarem a Comissão Parlamentar do Mer_cosul, _os Srs. do trecho .fe'ITciviárid entre as cidades de Altos e Luiz Cor.,
_ , - .-.
·- ieiil, riO ÉStado do Piauí.
----·
Deputados que l!lenciona.
-Deferimento do Recurso ·n~ 8/91, interposto no pra- . 1~2.8:.:.... RCquel:-imento
zo regimental no sentid0 de que seja submetido ao Plenário
- N~, 881/91, de UI-gência pá:ra =o ProjêtO d_e Lei da
o Projeto de Lei do .Senado n' 2.66/91, que dispõe sobre Câmara n' 10,9/91, que dispõe sobre a instituição.do Prograa .utilização pelo Governo do Di~tr\tQ Federal, dos órgãos ma Nacional de Financiamento dà Cultura e dá outras
·
... , , , . , • , : . ' · ' ' '
de Segurança Pública· .de que trata o § 4' do art. 32 da pr6vidências.
,,,
.. ..
·
d
· t
Constituição Federal.
1 2 9 Le"
-·Prazo para apresentação de emendas ao Projeto
• · ttura e proJe os
de Lei da Câmara n' 86/91 e ao Projeto de Decreto Legis-Projeto de Lei do Senado n• 398f9L de autoria
, ._. . . _
dri Senador Garibaldi AlVes Filho, que dispõe sbbre a restiIativo n~ 138/91, lidos anteriormente.
• - Recebimento. do Ofício n' 2,:702191, através do qual . tuiçlio 'do empréstimo compuls6rio instituído pelo Decreo Diretor do Departamento do Tesouro Nacional enca- to-Lei n' 2.288, de 23 de julho de 1986.
minha ao Senado documentação referente âs despesas dos
-Projeto de Lei do Senado n' 399/91, de autoria
do Senador Telmo Vieira, qüe tna- áiea de livre comércio
juros devidos em 1989/1990.
no Município de Brasileira no Estado do Acre, e_ dá outras
1.2.7- DiscursoS do Expedie:Ó.te
providências.
,·'
SENADOR MAGNO BACELAR - CríticaS ao sis- .. ' '-Projeto de Lei do Senado n' 400/91, de autoria
tema de consórcios de automóveis-.rio País..
·
'·do Senador Telmo Vieira, que cria área de livre comércio.
SENADOR EDUARDO SUPLICY.- Aprovação, ... no Muriicfpio de Cruzeiro do Sul no Estado ·do Acre, e
dá outras providências.
em caráter conclusivo, pela ComiSsão de Assuntos Econô1.2.10- Requerimentos
micos, do Projeto de J_.ei do Senado n~ 80/91, de autoria
-N'~ 882/91, de autoria do ·Senador Moisés Abrão
de S. Ex~, que institui o Prog-ram~ de Garantia de Renda
. e ou,tros ~enadoreS, soljcitando _a_ constituição dê ~ma Co- _
Mínima -PGRM e dá outras providências.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES ,.- Situação
·nissão Parlamentar de Inquérito composta de 11 Senadores
salarial dos servidores públicos.
para, no prazo de 3 nieses. aourar as responsabilidades
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pelo cáos existe:Qte no âmbito_dos consórcios para ~quisição

de veículos a.utomotores e de
irregularidades· existentes.

b~!lS

__

em geral_e

~s

-

possíveis

não foram-oferecidas emendas.
- ConvocaçãO âe Sessão extrao;rdinária a realizar-se
fioje, às 19 horas, cO_rri -Qrdem do Dia qüe ae-signa.
1.4- ENCERRAMENTO

-No 883/91, de autoria do Senador Albano Franco,
solicitando que sefa ·considerada como licença autorizada
os dias 6 e 9 do cor!ente mês. Aprovado.
2- ATA DA 221• SESSÃO, Ei•i 5 DE DEZEMBRO
DE 1991
1.2,11- Leitura de projeto
2.1-ABERTURA
Projeto de Resolllção n"' 94/91, de autoria do_Senador
Maurício Coii"êa, que altera, no Regimento Interno do
2.2-EXPEDIENTE
Senado Federal,· a tramitação de requerimento de rel!less~
2.2,1- Ofícios do Sr, lo Secretário da, Câmara dos
a determinada comissão de,m.~t~i~ d~spachada a outra.
Deputados
L3- ORDEM DO DIA
Enc_aminhando '_à revisão do Senado autógrafos dos
Projeto de Leida Câmara n 9 110, de 1~91, de iniciat!va seguintes projetas:
' _
.
_·
do Tribunal Superior Eleitoral, que dispõe sobre gratifica-Projeto de Lei da Câmara n' 116/91 (n° 2.339/91,
ções e representações na Justiç~ Eleitgral. ~~provado, após na origem), que dispõe sobre reajuste da l'e~uneraçã9
parecer da comis_são competente à sanção.
_
dos servidores públicos, corrige e reestrutura tabelas de
Projeto de Lei da Câmara n• 4, de 1991, que cria vencimentos, e dá outras providências.
e regulamenta o Fundo Nacional de Desenvolyinte~to da
-Projeto de Lei da Câmara n° 117/91 (n° 2.208/91,
Ciência e Tecnologia- FNDCT, e dá outras providências. na Casa de origem), que dispõe sobre os. vencimentos dos
Aprovado o substitutiv:o, ficando prejudicado o projeto. . Membros do Ministério Público·da UniãO, e ·dá outras
A Comissão Diretora para a redação final. . ,
ProVidências.
-- ·
Projeta d~_ Decreto Le_g,islativo n~ 29, de 1981, que
-Projeto de Lei da Câmara n° 118/91 (n• 2.207191,
aprova o_textç>.,4a Ço~~~~~o n.~ )19? ~obre ..Prpte9ao das na Cas-a de origem)'; 'que diSpõe- sobre os vertcirl:ie-ntos dos
Máquinas, adotada na 41• Sessão da Confer~qci~ Interna- seividóres dos Quadros de Pessoal do Ministério Público
cional do Trabalho, da Orgãrtização Inte~~acion~l do Tra-. da União.
'
balho- OIT~ realizada em Genebra, ·em JUnho de 1963.
-Projeto de Léj da Câmara n' 119/91 (n° ·2.210/91,
Aprovado. A Comissão Diretora para a redação final.
na Casa de origem);-que dispõe sobre os vencime:mos báSi. Projeto de Decreto. Legislativo n• !6, de 1986, que· cos dos Membros da Defensaria de ofício da Justiça Militar,
.aprçva.o textO: .do.. A.cordo_ de C9mérci9, ~leºra_do en~e e dá outras providências.
o O ove mo daJ~epúb)ica federa!iv~ QO Brasjl e, q Opverno
-Projeto de Lei da Câmara n' 120/91 (n° 2.205191,
do Reino da Tailândia, em Brasília, a 12 de_setel):lbro de na Casa de origem}, que dispõe sobre os vencimentos dos
1984. Aprovado, A Comissão 1:1iretora para aYedação final. servidores dos Quadros de fes~oal das Se'cr~tarias dos ór· Projeto de Lei do Senado n° 93, de 1991 ~·Comple gãos do Poder Judiéiário da Up.iãç) e dó Dis!rito Fedúãl
mentar, de auta:ria elo Senador Maurício Cqrtêá, que dis- e TerritOfios.
· -- ---,
põe sobre as imunidades tributária~ Iefere:nt~s. ~s i_p.stitui-Projeto de Lei da Câmara n° 121191 (n• 2.206191,
ções de educação e de assistência social, ~em ~ins lucrativos. na casa de origem), que dispõe sobre os vencimentos básiRetirado da pauta nos termos do aD:. 175-9-o ~egi!D-ento Cos da ~agistratur~ rederal ~ dá outras providências.
Interno. ·
' ,_ - · · ' · ··
·
-·
. 2.2.2- Pareceres
Proposta de Emendas à" Constiti.ü_çãO JJ"'. _16, de 1991,
de autoria do Sena,do_r Alfredo-Campos e outros Senhores
Referentes -às seguintes matériãs:
. :
·_ ·
Senadores -que dá- nova f'edação aó caput do art ._ 64 da
-=-Profeto de Lei do Senado n~ 80/91, que institui o
Constituição Federal, instituindo ã. alternância nO início Programa de Oarantia de Renda Mínima - PO RM e dá
de tramitação de projetas de origem ex~ern.a. Em fase de outras providências.
_
.
discussão (2~ sessão).
·
.. -Projeto de Lei d.o Senado no 362191, que cria a
Projeto de Lei do Senado n• 171, de 1989- Comple- Superintendência da Área de Livre Coroén;;io- de Gajarámentar, de autoria do Senador Fernando Heriri(jue C*i"dó- Mirim, e dá outras: providências.
·
so, que define, nos termos do inciso I doa!'l. 161 da eonsti-Ofício "S", Q' 4519! (Of.310/SF.0.91 de 17-9-91,
tuição Federal; o valor adicionado para fins de cálculo na origem), do Sr. secretário das Finanças do Município
dá participaÇão doS DitiD:itípioS ri i Receita dó Imposto so- de São_ P_aulo, encaminhando ao Presidente do Senado Febre Prestação de Serviços de Transportes Interestadual e deral, solicitação para que seja autorizada ~ emissão e
Intermunicipal e de Comunicação. Retirado da pauta nos colocação no mercado através de ofertas públicas, de
termos do ~rt. 175 do Regimento Interno,
1.672.667,443 Letras Financeiras do Tesouro do Município
São Paulo -SP (LFTM -SP), (Projeto de Resolução
de
1.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
·
-Requerimentos n~ 880 e 881, lidos no Expediente n' 95/91.)
-Ofício
"S",
n' 53/91 (Of. PRESI/SUPARda presente se~são. Aprovados,.
9116784/91, na origem), do Sr, Presidente do Banco Central
1.3.2- Comunicações d~ Presidência
do Brasil, encaminhando ao Senado Federal, pedido do
-Término do prazo para apresentação de emendas Governo do Estado de São Paulo, no sentido de que seja
ao Projeto de Lei da Câmara n•27187, sendo que ao mesmo autorizada àquela Unidade Federativa a emissão~ coloca-
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ção no mercaciq, at:çavés de ofertas públicas, de Letras verbas da EJetrobrás destinadas a aquisição de combUstível
Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo - LFTP, patã aS uSinas -termoelétricos da EletJ::oacre.
cujos recursos, advindo de tal e:missão, serão destinados
SENADOR RONAN TITO - Processo de escolha
ao giro de 83% das 113.700.760-LFT vencfveís no 1' semesdo Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnotre de 1992. (Projeto de Resolução n' 96/91.)
'ógica de Minas Gerais - CEFETIMG.
.
.
SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO- Pro-Ofício "S" n' 52/91 (Of. PRESI/SUPAR-9116.783,
de 4wll-91, na origem), do Sr. Presidente do Banco Central . blema do mutuário da casa própria
do BrasiJ, encaminhando ao Senado Federal, pedido do
2.2.5 - Leitura de projetos
Governo do Estado de São Paulo, solicitando o registro
-Projeto de Rosolução n• 100/91, de autoria da Conaquele banco, de Letras Financeiras do Tesouro do EstamiSsão Diretora, que dispõe sobre a remuneração dos Senado de São Paulo - LFTP, destinada à substituição de
dores.
15.025.476.732Bônus do Tesouro do Estado de São Paulo
-Projeto de Resolução n• 101191, de autoria da Co-série Especiaf-BTSP-E, com vencimento no 1" semestre
missão Diretora, que dispõe sobre a remuneração dos servide 1992. (Projeto de Resolução n' 97/91.)
dores do Senado Federal, e dá outras I?ro_vidências.
- Ofícío "S" n• 58, de 1991 (Of.. PRESI/SUPA.I<,
n• 7596, de 28-11-91, na origem), do Sr. Presidente do
2.2.6- Comunicações da Presidência
Banco Ceiltrã.J do Brasil, ellcaminhando ao Presidente do
-Prazo para apresentãçãó de emendas aos Projetas
Senado Federal pedido formulado _pelo Governador do
de Resolução n~' 95 a 99, de 1991, e ao Projeto de Lei
Estado do Ceará, no" sentido de que seja aUtorizada àquela
··
· ·
do Senado n' 385/91.
Unidade Federativa a emissão e -colocação no- mercado,
2.2.7Requerimento
através de ofertas públicas, de Letras Financeiras do Tesouro do Estado (LFTE-CE), destinados ao _giro d~ 88% das
-N' 887/91, de urgência para o Projeto de Decreto
162.087.969 LFTE-CE vencíveis no 1• sem~'tre de 199?
Legislativo n' 136/91 (n' 33/91, na Cãmara dos Deputados),
(Projeto de Resolução n• 98!91.) ~
. ~·
que aprOvá -o ato que outOrga permissão ao Sistema Orós
-Ofício "S" n• 55/91 (Ofício DEG ·n•96, de 12-11-91, de Rádio e Televisão Ltda., para explorar serviço de radiona origem), do Governador do Estado de São Paulo, solici- difusão sonora na cidade de Orós, Estado do Ceará ..
tando autorização do Senado Federal para emitir-e coloçar
2.2.8 ~ Ofícios
no mercado 125.161.891..i14Letras Financeiras do Tesouro
do Estado de São Paulo- LFTP, data base 30-9-91, desti- N• 35/91, do Presidente da Comissão de Assuntos
nadas à liqüidação da terceira parcela correspondente a Econ""ôrn.icás, Comunicando a aprovação do Substitutivo
1/8 do valor dos precatórios judiciais de natureza não alioferecido ao Projeto de Lei do Senado n~' 80/91, que institui
mentar pendentes de pagamento em 5-10-88. (Projeto de
o Programa de Garantia de Renda Mínima e dá outras
Resolução n• 99/91.)
-providências.
-Projeto de Lei do Senado n' 385/91-Complementar,
- N• 41191, do Presidente da Comissão de Constique prorroga a vigência da~ Lei Complementar n' 62189,
tuição, Justiça e Cidadania, comunicando a aprovação do·
até 31 de dezembro de 1992 e dá nova redação aos §§
Projeto de Lei do Senado n• 362, de 1991, que cria a Supe2~' e 3~' do art. 2~', art. 3~' e_ Anexo único.
rintendência da Área de Livre Comércio de Guajará-Mi-Projeto de Decreto Legislativo n' 4/85 (n' 591&4,
rim, e dá outras providências.
na Câniúa dos Deputados) __gue aprova o ato texto do
2.2.9- Coinunicação da Presidência
Acordo de Cooperação na Ã.rea da Energia Nuclear para
Abertura de prazo para interposiÇão de recursO, por
fins pacíficos entre o Governo· da República Federativa
um çlécimo·da composição da Casa, para os l?rojetos de
do Brasil e o Governo da República da Venezue_la, conLei do Senado n~s 80 e 362, de 1991, sejam apreciados
cluído em Caracas, a 30 de :riovembro de 1983~ (Redação
pelo Plenário.
final.)
2.3 --'.ORDEM DO DIA
2.2.J - Requerimentos
Requerimento n~ 845/91, de autoria do Senador Atireo
- N~> 885/91, de autoria do Senad.or Nelson Carneiro,
do estudo do Projeto
soJicitando a retirada, em caráter definitivo, do Projeto. Mello, solicitando o sohrestamento
de Ler da Câmara n 9 95, de 1991, que cria, na -Justiça
de Lei do Senado n9 88, de 1991, que dispõe sobre a aposentadoria por tempo de serviço no regime da Lei n"' 3.807, do Trabalho, Juntas de_ Conciliação e Julgamento Itine,rantes, a fim de aguardar a chegada do Projeto_ de Lei
de 26 de agosto-de 1960.
n~' 1.445, de 1991, que versa sobre a mesma matéria-. Apro-N' 886/91, de autoria do Senador Francisco Rollemberg, solicitando a retirada, em caráter definitivo, do Pro- vado.
jeto de Lei do Senado n' 299, de 1991, que dá ao servidor
2.3.1 - Matéria apreciada após a Ordem do Dia
público portador de tenossinovite incapàcitante e irreve_r:.
Requeriinento llq 887/91, lído no Expediente da presível e caracterizada como doença do trabalho, direito à sente sessão. Aprovado.
aposentadoria por-invalidez com proventos integrais, Pre2.3.2 - Comunicação da Presidência
vista n:a Lei n• 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Convocação de sessão extraordinária a rea{izar-se ho2.2.4 - Discursos do Expooiente
-je, às 20 horas e 35 minutos, co[Il Ordem do Dia que
SENADOR NABOR JÚNIOR - Não repasse de designa.
5
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2.4- ENCERRAMENTO
3- ATA DA 222• SESSÃO, EM 5 DE DEZEMBRO
DE 1991
3.1-ABERTURA
3.2-EXPEDIENTE
3.2.1 - Requerimentos
- N' 888/91, de urgência para o Projeto de_ Lei da
Câmara n9 116/91, que dispõe sobre a reniuneração Ços
servidores públicos federais e dá outras providências.
- N• 889191, de urgência para o Projeto de Lei da
Câmara n 9 117/91, que dispõe sobre os vencimentos dos
Membros do Ministério -Público da União_, e dá outras
providências.
3.3- ORDEM DO DIA
Requerimento n' 650, de 1991, de autoria do Senador
José Eduardo~ solicitando, nos termos regimentais a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo publicado
no Jornal do Brasil, edição de 24 de setembro de 1991,
de autoria do Senhor Roberto Procópio Lima Netto, intitulado "As Greves e as Empre-sas Estatais". Aprovado.
3.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Projeto de_Lej da CíiroaTll_.n' 116/91, em regime
de urgência, nos termos do Requerimento _n~ 888/91, lido
no Expediente da presente _sessão. Aprovado, após parecer
da comissão competente. A sanção.
-Projeto de Lei da Câmara n• 117/91, em regime
de urgência, nos termos do Requerimento no:> 889/91, lido
no Expediente da presente sessão. Aprovado, após parecer
da comissão competente. A sanção.
3.3.2- Comunicação da Presidência
-ConvoCação de_sessão extraó'édinãri_~ a- rc;::alizar:se
hoje, às 21 horas, com Ordem do Diá que designa.
3.4- ENCERRAMENTO
4- ATA DA 223• SESSÃO, EM S DE NOVEMBRO
DE 1991
4.1 -ABERTURA
4.2- EXPEDIENTE
4.2.1 - Requerimentos
- N' 890/91, de urgência para o Projeto de Lei da
Câmara n~ 11_8/91, que reajusta os vencimentos dos cargos
efetivos e em comissão dos Quadros de _Pessoal do Ministério Público da União.
_
_- _
_- -~
- N• 891191, de urgência para-o Projeto de Lei da
Câmara n9 119!91, que dispõe sobre os vencimentos básicos
dos Membros da Defensaria-de-Ofício da Justiça Militar,
e dá outras providências.
4.3 -ORDEM DO DIA
Requerimento n' 668, de 1991, de autoria do Senador
Nelson Carn_eiro, solicitando, nos termos regimentais, a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo publicado no jornal O Globo, edição de 29 de setembro de
1991, de autoria do Doutor Hélio Aguinaga, intitulado
"Aborto Fora do Útero". Aprovado-
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4.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Projeto de Lei da Câmara n~ 118/91, em regime
de urgência, nos termos do Requerimento n? 890/91, lido
no Expediente da presente,sessão. Aprovado, após parecer
dacõmissão competente. A sanção.
-------Projeto de Lei da Câmara n' 119/91, em regime
de urgência, nos termos do Requerimento n~ 891/91, lido
no Expediente da presente ,sessão. Aprovado, após parecer
da comissão ootp.petente. A sanção.
_.4.3.2- Comunicação da Presidência
-Convocação -de_ sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 21 horas e 20 minutos, com Ordem do Dia _que
designa.
_
4.4- ENCERRAMENTO
5- ATA DA 224• SESSÃO, EM 5 DE DEZEMBRO
DE 1991 .5.1- ABERTURA
5.2-EXPEDIENTE
· 5.2.1- Requerimentos
- N• 892/91, de urgência para o Projeto de Lei da
Câmara n~ 120/91, que reajusta os vencimentos dos cargos
efetivos e em comissão dos Quadros de Pessoal das Secretarias dos órgãos do Poder Judiciário da Unjão e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e TerritórioS. _
- N' 893/91, de urgência para o Projeto de -Ler da
Câmara n 9 121/91, que dispõe sobre os vencimentos básicos
da Magistratura Federal e dá outras providências.
5.3- ORDEM DO DIA
Requerime-nto n~ 676, de 1991; de autoria do Senador
Cid Sabóia de Carvalho, solicitando, nos termos reghnentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo
publicado no jornal Correio Braziliense, edição de 1~ de
outubro de 1991, intitulado "O Congresso e o Povo". Aprovado.
5.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Projeto de Lei da Câmara n~ 120/91, em regime_
de urgência, nos termos do Requerimento n9 892/91, lido
no Expediente da presente ,séssão. Aprovado, após parecer
da comissão competente. A sanção.
-Projeto de Lei da_ Câmara n~ 121191, em regime
de urgência, nos termos do Requerimento n? 893/91, lido
no Expediente da presente ,sesSão. Aprovado, após parecer
da comi~s~o co_l!_lPetente. A sanção.
_
5.3.2 - Comunicação da Presidência
-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 21 horas e JO minutos, com Ordem do Dia que
designa.
5.4- ENCERRAMENTO.
. 6- ATA DA 225• SESSÃO, EM 5 DE DEZEMBRO
DE 1991
6.1-ABERTURA
6.2- EXPEDIENTE
6.2.1 - Requerimentos
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-Nç.894/91, de urgêÕCi3. para o Projeto de Resolução
101/91, que dispõe sobre a remuneração dos servidores_
do Senado Federal, é dá outras providências.
- N' 895191, de urgéncia para o Projeto de Resolução
fi'? 100/91, que dispõe sobre a remuneração dos Senadores.
n~

6.3-0RDEM DO DIA
Requerimento n~ 742, de 1991, de autoria do Senador
Magno Bacelar, solicitando, nos termos regímentais, a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, da Homilia que
o Papa João Paulo II proferiu na Missa Campal realizada
na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, em 12 de
outubro de 1991. Aprovado.
6.3.1 - Matérias apreciadas após Ordem do Dia
-Projeto de Resolução n9 101191, em regime de urgéncia, nos termos do Requerimento 1!~--ª91(91, lido no
Expeàiente da presente ses::.io. Aprovado. A Comissão
Diretora pata redação final.
- Redação final do Projeto de, Resolução n• 101191,
em regime de urgéncia. Aprovãda. A promulgação.
-Projeto de Resolução_ n9 100/91, em regime de ur·
géncia, nos termos do Requerimento n 9 895/91, lido no
Expediente da presente sessão. Aprovado com emenda,
ap6s parecer da comissão competente, tendo usado da palavra os Srs: Eduardo Suplicy, Ronan Titó, Fernando Henrique Cai"doso, Elcio Álvares, Amir Lando e Maurício Çorrêa. A Coiriissão Diretoi-a j:>aia redaÇãO final.
-Redação final do Projeto de. Resolução n• 100191,
em regime de urgência. Aprovada. A promulgação.

6.4 -ENCERRAMENTO
~

7- RETIFICAÇÃO

-Ata da 197• Sessão, realizada em 4·12·91
8- ATOS DO PRESIDENTE
- N• 810 e 811, de 1991
~N• 777, de 1991 (Republicação)
-N• 364, de 1991 (apostila)
9- A.TO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
-N•12, de1991
10- MESA DIRETORA
11- LÍDERES E VICE-ÜDERES DE PARTIDOS
12- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
SUMÁRIO DA ATA DA 197• SESSÃO,
REALIZADA EM 4-ll-91
Retificaçao
Na publiç?Çã? dp

~ul'láfio,

feita noDCN (Seçáo II)

de 5-11-91, p~gíJ;la n"' 7721, ;2' coluna,)fl1ediatameri.te após
o item 1.2~9- Discursos do Expediente, mclua-se por omisSão o segúinte:

1.2.10- Ofício do Sr. I• Secretário da Câmara dos
Deputados.
- N"' 296/91, submetendo à consideração. do Senado
6.3.2- Comuni(Sção da Presidência
Federal, o Substitutivo da Câmara dos Depútados .aó Pro-Convocação de sessão conjunta a réalizar-se ama- jeto de Lei do Senado n• 5189. (n' 6.!26-C/90, na Câmara
nhã, às 12 horas.
dos Deputados)t qu~ '.'institui o ,Con~~Iho,de Comunicação
6.3.3 - Designação da Ordem do Dia da próxima ses- Social, na forma do art. -224 da Constituição ~Federal e
são
--dá Outra~ pr?yi~e';léiás".

Ata da

220~

Sessão, em 5 de dezembro de-- '1991
.
' .

P Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislat!Ir~

'

~-

.

· ·

Presidência dos Srs. Alexandre Costa, Carlos De'Carli, Rachid Saldanha Derzi ·
e Epitácio CafeteiraAs 14 HORAS EJO MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN· ·· Nun~s Rôcha- Lourlval Baptista- Lucídio Port~lla- Magno Bacelar- Mansueto de _Lavor- Marco Maciel- Marluce
TES OS SRS. SENADORES:
Pinto- Ma-urício Corréa ..:.::.·MaurO BerievideS "7" Meira Filho
Affonso Caritargo- AlbaiÍo ·FrariCo ~ ÃieXã:ndre Costa
~ ~oisés ..f\.brão_ -- Nabor Júni<:>r: ::-__~~lso.Ji, ~ax:n_~i~o -Alfredo Campos - Almir Gabriel - Alufzio Bezerra Ney Maranhão- Onofre Quinan.- Oziel ,Car~~irq .,.-: Ra,chid
Amazonino Mendes - Amir Lando - Antonio Mariz Saldanha Derzi - Ronan Tito ~· Ruy Bacelar __: Valmir
Aureo Mello - Beni Veras - Carlos Patrocínio - César Carnpelo -Wilson Martins.
Dias -Chagas Rodrigues- Cid Sabóia de Carvalho- Couti·
nho Jorge- Dário Pereira- Divaldo Suruagy•-:- Eduardo
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -A lista de
Suplicy- Elcio Álvares - Epitacio Cafeteira -Francisco
presença-acuSa o-comparecimento de .57 Srs. Senadores. HaRollemberg - Garibaldi Alves - Guilherme Palmeira vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Henrique Almeida - Hydekel Freitas - João Calmon Sob a proteçáo de Deus, iniciamos nossos· trâbalhos .
. João França - João Rocha - Jonas Pinheiro - Josaphat
O Sr. 1• Secretárioprocederá à leitura do Expediente ..
:Marinho- José Fogaça- José Paulo Bisol -José Richa
- É lido o seguinte
-José Sarney -Lavoisier Maia - Levy Dias - .Louremberg
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O Congresso Nacional.decreta:

EXPEDIENTE

OFÍCIOS
DO S!l. .. I• SECRETÁRIO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS
Encaminhando á revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetos:

Art. 1~' Ficam cifa:Oõs no Quadro do Mínistério Público
Federal os Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores. Código DAS-100, constantes do Anexo
I desta lei, bem corn,o as Funções Gratificadas- FG, constantes do Anexo II, e acrescidas â Tabela de Gratificação pela
Representação de Gabinete as quantidades constantes do

Anexo III.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 113, DE 1991
(N• 2.119/91, na Casa de origem)
(De Iniciativa ao Ministério Público Federal)

Parágrafo único. As despesas decorre-ntes da aplicação _
desta lei correfão à conta dos recursos orçamentários consig-

nados ao Ministério Público Federal.

Dispõe sobre a criação de C8rg0S em ConiisSão .-.

e Gratificações pela Representação de Gabinete ,...- GRG
no Quadro do Ministério Público Feder!!L- MP.F.

Art. 29
cação.

Art. _3<;>

A N E X O

(Art. lO da Lei nO

Esta lei entra em vigor na data de sua ·publi~Revogam-Sé

aS dispç.siÇões -em cOntrário.-

I

, de

de_l99 )

de

CARGOS ÊM COMISSÃO A SEREM CRIADOS
CARGOS
" .
l. D±:r<iç;M' ·. · ' . '
~··

-

T~~·-

~-~·

"'

•-•--"-

O'''"''

0

~

0

~O

. . . . - .... -.-

'

PROC~RADDR~CHEFE

SECRET.íÜUO
- NAL

---

DAS-'"101.4

-

DAS.:.l01.4

01

REGIO-

-

-

1a
REG.

CÓDIGO

CHEFE 'DE GÀ.BINETE
DO PROCURADOR REGIONAL
...
cooiu}ENADÓR·
SUPERV-ISOR.
.CHEFE: DE" GABÍNETE
DO SECRl>TÁRIO REGIONAL
CliEFE DE GABINETE
CHEFE DE DIVISÃO

i.JAS.l01.3
DAS.,-101.2
DAS-101.1

01
03

DAS-101.2
.DAS-101.1
:OAS-101.1

Ol

08

01
01
02

4<1
REG.

3"
REG.

01

.

Dl

sa
REG.

-

-

01

01

01
02

01
02

-

Q3

01

08

Ol

08

01

os

01

14

13

14

13

13

04
09

03
07

04
09

03
07

02

os

13

lO

13

lO

27

23

27

23

-

Subtotal

.

2a
REG.

·.-

-

.

*

**

01

- -

PR/TO PRM

-

-

-03

..,

.

'

.

'.

..

~

...

DAS-.102 .2
DAS-102.1

Subtotal

o

T A L

. ........
.

* -

'** -

*** -

PROCURAD,ORIA DA REPÚBLICA DO ESTADO DE TOCANTINS
30 PROCURADORIAS DA REPÚBLICA EM MUNic!PIOS
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

-

-

--

-01
-

---

---

os

04.

-

01

-

--

50
25

07

01

-

75

20

06

04

75

-

08

2. ASSESSORAMENTO

-- ASSESSOR
ASSESSOR

'04

***

PGR

/
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A N E X O

(Art. 12 da Lei n2

Pez,embro de 19.91

II
, de

de

de 199 )

FUNÇÕES GRATIFICADAS
.

QUANTIDADE

CÓDIGO

D E N O M I N A Ç Ã O

06

FG-3

CHEFE DE SEÇÃO

03

FG-3

ASSISTENTE

A N E X O
(Art. 12 da Lei n2

III
, de

de

de 199 )

.

TABELA DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO
QUANTIDADE

DE N OMI NA Ç Ã O

REMUNERAÇÃO

34
85

OFICIAL III
OFICIAL II

36.772,68
29.416,20

10

OFICIAL I

26.473,59

27

AUXILIAR II

23.032,00

30

AUXILIAR I

20.577,27

1. Em acréscimo à Tabela do Ministério PÚblico Federal;

2. Valores de Jul/91, a serem reajustados nas mesmas épocas e percentuais dos reajustes dos vencimentos dos Servidores Públicos da União.

Brasflia, 29 de o_u!~~ro de 1991

MENSAGEM N• 06
Excelentfssimo SenhoiDeputado Ibsen Pinheiro
Dignfssimo Presideilte da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Sub_meto â elevada apreciação dos membros desta Casa,
a presente mi~uta de projeto de lei que visa corrigir distorções
da Lei n' 8.252, de 25 de outubro de 1991. _
A_ providência ora propçS!a deCorre da necessidade de
adequação das funções de Assessoramento Superior-FAS, aos
novos institutOS do Regime Jurf9ico Único-- Lei nÇ> 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, o que ocasionou o veto presidencial ao artigo 5• da Lei n• 8.252/!ii. ·
·
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Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência o testemunho de grande estima e consideração. - Aristides Junqueira
Alvarenga, Procurador-Geral da República.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 7.727, DE 9 DE JANEIRO DE 1989
Dispõe sobre a composição inicial dos Tribunais
Regionais Federa~ e sua instalação, cria os respectivos
quadros de pessoal e dá outras providências.
·······················~······.-·--············~·-···········-··-················

Art. 79 Junto aos órgãos julgadores dos Tribunais Regionais Federais funcionará "um reptesentante do Ministério
Publico Federal.
····················· ...............................
............................ .
-

-

_

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

.

·-·~·

...... ....:.:.
·~

:~:

:: .._._...... :::. ·_; ... .

LEI N' 8.252, DE 25 DE OUTUBRO DE 1991
Dispõe sobre a criação de

Procura~orias

Regionais

da República, da Procuradoria da República do Estado

do Tocantins, de Procuradorias em Municípios do interior e dá outras providências.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
_
_
Art. 19 Ficani criadas cinco ProcurãdoriaS Regroh~is da
República, com_ sede em Bn!sília, Rio _de .J_ançiro, Sãt? Paulo,
Porto Alegre e Recife.
Art. 29 Fica criada, no âmbito do Ministério Público
Federal, a Procuradoria da República no Estado do "TOcantins,
com sede em sua Capital.
Parágrafo úrtico. Os núçleQs cri?.clos pelo Decreto-Lei
n9 2.3.86, de 18 de dezembro de 1987, passam a denominar-se
Procuradorias da República.

Art. 3? Ficarxi Ctiãdas Procuradorias da República nos
Municípios retã.cionados ao AnexO I desta lei, que integrarão
~s estruturas das Procuràd.Oi-i3.s da República: ·nos seus respectivos Estados.
Art. 4" As-unidades criada_s por esta lei centrarão com
pessoal do Quadro Permanente do Ministério Público Federal
e pessoal requisitado, aos quais se p-oderá atribuir Gratificação
de Representação de Gabinete.
Art. 5' (Vetado)
Art. 69 Fica o Poder ExecutivO ·autoriZãdo a abrir ao
Ministéi-io PliblicO Fedáal crédito especial no- vaJor de
Cr$41.749.160,00 (quarenta e um milhões, setecentos e qua~
renta e nove mil, cento e sessenta Cruzeiros) valor de outubro
de _1989, para atender as despesas iniciais de instalação, organi~ção e funcionamento dÍls Pr'oc_Utadorias Regipnais da República, da Procuradoria da República nO Estado Oo _Tocantins
e Procuradorias da República em Municípios do interior.
Pa.~;ágrafo único.
Os recursos necessários _ã ex:ecu~ão do
disposto neste artigo serão atendidos à conta das dotações
do Orçamento Geral oa União.
Art. 79 O membro do MiniS:ter1õ--Público Federal, promovido para o cargo final da cair-eira até 5 de outubro de
1988, cuja promoção tenha acarretado a sua remoção para
o ";Distrito FeQeral, poderá, no prazo de trinta dias da promul-gãção desta lei, renunciar à referida promoção, retomando
ao Estado de origem e ao lugar que ocupava na ordem de
antigüidade.
Art. 89 Esta lei entra em vigOr na data de sua publicação.
Art -99 · R-f:vogaril-se as disposições em cõntrário.
Brasília, 25 de outubro de 1991; 170• da Independência
e 103• da República. - FERNANDO COLLOR - Jarbas
Passarinho.

~!!!!~.!

(Art. 21 4a Lei ni 1.252 , 4e 25

de

h

outubro

1991)

PROCURADORES DA·aEP08L1CA EM "UNlCfPlOS
UNIDADE OA

MUNICfPlO

FEOERAÇ~O

Santa Cat.arine
santa Catarina
Sant.a tat.erina
Seftt.a C•t.arifta
Para{ba
Pará
Mines Gerai!

Rio Gren~e do Sul
lHo GNJn6e ~o Sul
Sio Paulo
5"âo Pculo

Chapecó
·Criciú..•
Joeçebe
alUIIteneu

CettpÍn• Grende
Sant.aré1P

J'uiz cSt- Fore
Sento Angelo

Crugu!liene

Pre~iden~e

S~o

Prudent~

jo5r cSo Rio

Pre~~
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ANEXO II
(VETADO)
ANEXO III
(VETADO)

LEI N' 8.112, DE 11 DE
DEZEMBRO DE 1990.

Dezembro d« 1991

.............................................................

~······----···--···

(A Comissão de ConstltuiÇiio, Justiça eCidadania.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 114, DE 1991
(N' 2.214/91, na casa de origem)
Dispõe sobre o regJme jurídico dos Servidores Pú(Do Superior Tribunal de Justiça)
blicos Civis da União, das autarquias e das fundações
Dispõe sobre a reestruturação da JustJça Federal
públicas federais.
de Prim~iro Grap da 4' Região e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Ait. l"! Ficam criadas, com os respe:'ctivos cargos de Juiz
TÍTULO IX
Federal e Juiz Federal Substituto, trinta e uma Varas na Justiça
CAPÍTULO ÚNICO
Federal de Primeiro Grau da 4' Região, assim distribuídas:
I - quatorze na Seção Judiciária do Estado do Rio GranDas Disposições Transitórias e Finais
de do Sul, sendo oito no Município de Porto Alegre, uma
Art. 243. Ficam submetidos 3o regime jurídicO _insti· no Município de Uruguaiana, uma no Município de Rio Grande, uma no Município de Santana do Livramento, uma no
tuído por esta lei, na qualidade de servidores públicos, os
Município de Caxias do Sul, uma no Município de Bagé e
servidores dos Poderes da União, dos ex-Territórios, das auuma no Município de Novo Hamburgo;
tarquias, inclusive as em regime espedaf, e das fu~daçó-es
I I - seis na Seção Judiciária do Estado de Santa Catarina,
públicas, regidos pela Lei n' 1.711, de 28 de outubro de 1952 sendo quatro no Município de Florianópolis,' uma no Muni- Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da- União, ou cípio de Joinville e uma no Município de Cridúrila;
III- onze na Seção Judiciária dQ Es.tado do Paraná, senpela Consolidação das Leis do TrabalhÇJ, aprovada pelo Decredo seis no Município de Curitiba, uma n9 Município de Marinto-Lei no;> 5.452, de 1~" de maio de 1943, exceto oS contratados
gá, uma no Município de Foz do Iguaçu, uma no Município
por prazo determinado, cUjos contratos não pode~o ser prorde Londrina, urna no Mun_icfpio de Urnuarama e urna no
rogados após o vencimento do prazo de prorrogação.
Município de Guarapuava.
§ J9 Os empregos ocupados pelos servídores inci~ídos
Páragrafo úníco. As Varas de que trata este artigo serão
no regime instituído por esta lei ficam transforniados em car- implantadas, gradativamente. na medida das necessidades do
setviço, a critério do Tribunal Regional Federal da 4' Região.
gos, na data de sua publicação.
Art. 2o Ficam acrescidos ao Quadro Permanente de
§ 2~> As funções de confiança exercidas por pessoas náo
Pessoal das Secretarias das Seções Judiciárias da 4' Reigão
integrantes da_tabela permanente ~o. órgão: ou entidade onde
os cargos constantes do Anexo desta lei.
têm exercício ficam tiansformadas em cargos em comissã~.
Parágrafo único. Os cargoSâe que trata este artigo serão
e mantidos enquanto não for implantado o plano de cargos providos, gradativamente, na forma da lei e na medida das
necessidades do serviço, _a critério do Tribunal Regional Fededos órgãos ou .entidades ~a forma da lei.
rai da 4• Região.
§ 3'? As Funções de Assessoramento SuperiOr_.- FAS,"Art. 3' Caberá ao Tribunal Regional Federal da 4' Reexercidas por servidor integrante de quadro ou tabela de pes- gião, mediante ato próprio, especializar Varas em qualquer
soal, ficam extintas na data da vigência desta lei~ ·
matéria. estabelecendo a respectiva localização, competência
e jurisdição, bem como transferir sua sede de um município
.pàtà ·outro. de acordo com a conveniência do Trib~nal e a
necessidade de agilização da prestação jurisdicional.
Art. 49 As despesas decorrentes da execução desta lei
LEI N' 8.216, DE.13 DE AGOSTO DE 1991"
correrão à conta das dotações orçamentárias consJgnada$ à
. .
.
Dispõe sObre antecipação a ser compensada quando Justiça Federal de Primeiro Gtau, ou de_ outras para ess·e
fim destinadas, ·a- partir do exercício de 1992.
da revisão geral da remuneração dos servidores públiArt. 59 Es:a. lei entra em vigor na dat~ de sua pub~icos, ,corJ'ige e reestrutura tabelas de vencimentos e dá cação.
__
outras providências.
Art. 6~> Revoga~-se as d!spoSiÇões em contrárló.
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NQ DE CARGOS

Direção e Assesoramento Superiores (JF-DAS-100)

Diretor de .Secretaria
Diretor de NÚcleo

JF-DAS-101
JF-DAS-101

31
17

Ati v idade de
Apoio Judiciário
(JF-AJ-020)

Técnico Judi..ciário
Of. Justiça Avaliador
Auxiliar J.udiciário
Atendente Judiciário~
Agte. Seg. Judiciária

JF-AJ-021
JF-AJ-025
JF-AJ-022.
JF-AJ-023
JF-AJ-024 ..

222
165
341
167
102
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.LEI N• 8.211, DE 22 DE JULHO DE 1991

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL -1988

_ DisPõe -sobre as -díreirizes -oi-Çãritentái-ias para o
ano de 1992, e dá outras providências

• • '-• • •-• ._, • •• • • • ••• ·~ • ''\" •• ••• • •• • •• "-' '' '-"--''-' ••••• ,,._~:_:::.!o;,~;:~~ ":~~:u "',~". -!~~-.;;~

TÍTULO VI
Da Tributação e do Orçamento
O o>

0

ooo•- o >oooooH>oooOOOOOoo~-·:••>>>•>>>oOU ooo>o.o.o·oo oo·>H-••o-:-:'·~-'

OA ;._,

oooO O>

CAPÍTULO H
Das Finanças Públicas

-SEÇÃO II
· • Dos Orçamentos

...... A·;t:-·t (59~--·;;.· d~;p~~~- ·~~;;; ·p~~~~i~ti~~: -~--~i~~ti~:;-~-~
União, dos Estados, do Distrito Feaeral e dos MUijicípios
não poderá exceder os limites estabele~idos en:- _lei_ comple~
mentar.
·
Parágiafo ·úniCo:·- A. cqn_ceSsãq ~ cJe ijualq~er vantagem
ou aumento, C\e, remu.náação, a· criaÇão dê cã.tgos Oil aitàa:çlio
de estrutura de carrei_ra·s, bem como a· admissãO d~ 'pessoal,
a qualquer título, pelos órgãos e entidades da ãqq~_iiljStfaç~o
direta ou indiretá; inclusive fundações institUídas e mantidas
pelo Poder Público, só poderão ser feitas: - .
_
I - se houver prévia dotação orçamentária sufiCie-nte pa~
ra atender às projeções de despesa de pessoal e aos. acréscimos
dela decorrentes;
II- se houver autorização específica ria-lei dê dfreliizeS
orçamentárias, reSsalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia miStã:- - O O Ooo' •

' ' ' ' ' " O O O • o o o U O O O o o o ooO OA 00 '"''OOOOU~"'"' " , ' " o O O O A o o o o ''':··~··'''

........ ......................... .............
~

_

~·········:""~

................. .

,-_- =Q Presidente da República. · -

· ·-.' -Faço 'saber que OCorigre5s6 Nitcional decreta e eu saneiolO a ~eguinte Lei:
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art. 1o Em cüinprimentó ifo· diSp-osto nos artigos 51,
inciso IV, 52, inciso XIII, 99 §I', 127, §3•, §2•, e 169, da
Con_stituiçãO _Federal, esta Lei fixa as diretrizes orçamentárias
da União para o exercício financeiro, de; 1992, Compreendendo:
, . L~ metas e prioridades <;la AQministração Pública ~~
deral;
-II- orientaçõeS para os orçamentos anuais- da:_União,
neles incluídos os correspondentes créditos adicionais;
III-limites para elaboração das propostas orçamentárias do Poder Lé-gislativo e do Poder Judiciário, bem como
do Ministério Público da União;
I~- disposição relativas às despesas_ da Uniã.o com pessoal, especificamente para concessão de qualquer vantagem
ou a~mento de remuneração. para criação de cargos ou alteraÇão de estrutura de.carreiras, bem como para admissão de
_ :.''
.
·
pessoal a qualquer título:
V - política de' aplicação das agências financeiras oficiaiS
de fomento;
VI - disposições sobre alterações na le~slação tributária
da. União.
CAPÍTULO.!
Das Metas e Prioridadeda AdministraçãO-Pública Federal

Art. 2o A programação contida na lei orçamentária
an_ual pa.ra o eX.etCfciO 'de i9g2 deverá ser comp-atível com
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as prioridades e metas estabelecidas para os diferentes setores
no Plano Plurianual 1991/1995~ aprovado pela Lei nn 8.173,
de 30 de janeiro de 1991, cujos valores serão convertidos
a.preços de abril de 1991, com base no Índice Naciona_l de
Preços ao Consumidor- INPC: __
Parágrafo únicó. _No estabelecimento do programa de
trabalho dos diversos órgãos que iritegram- aJe( or,çaffientária
anual para o exercício de f99'2 terão preferência as metas
que lhes cotreSp6n~am e que sejam relativas aos. subprogramas prioritários identificados, çonforme os grupos de precedência, no Anexo a esta Lei.
CAPfTÍJLÜ II
Das Diretrizes para o Orçamento da União

I - aquisição, início de obras para construção, ampliação, novas locações ou arrendamentos de imóveis, inclusive
residenciais;
.
II -aquisição de mobiliário e equipamento para unidades residenciais de representação funciona.!;
.III- aq!Jisiç~o e manutenção de automóveis de represent3ção, ressalvadas as de manutenção referentes ao Presidente
e Vice-Presidente da República, aos Presidentes dos órgãos
do Poder Legislativo, aos Ministros de Estado e dos Tribunais
Superiores, bem como ao Chefe do Ministério Público da
União;
IV :.....:. aquisição de aeronaves e outros veículos para representação;
V- celebração, renovação e prorrogação de _contratos
SEÇÂO- 1
de locação e arre!ldamento d_e quaisquer vefculos para repreDas Diretrizes Gerais
sentação pessoal;
_
.
Art. to No projeto de lei orçamentária anual, as receitas
VI -obras e serviços loca.is, assim como outras ações
e a~ despesas serão orçadas segundo os preços vigente-s em típicas das administrações públicas estaduais, do Distrito Federale municipais, ressalvados os casos 3J!lparados: __
" __
abril de 1991.
§ lo As despesas referenciadas em moeda estrangeira
a) pelas disposições dos artigos 30, inciso VII, e- 200,
serão orçadas segundo a taxa de câmbio vigente nO úftimo -d_~ Constituição Federal;
b) pelo disposto no artigo 30, inciso VI, da Constituição
dia útil do mês de abril de 1991§ zo Os valores_ e_xp~eSsos na forma do disposto. neste
Federal;
artigo· serão corrigidos, iii lei orçamentária anual, pelo quoc) pelo estabelecido no artigo 204, inciso 1, da ConSticiente entre a estimativa do valor médio da Índice Nacional
tuição Federal;
d) por autorização 'espeCífiCa e anteriormente concedida
de Preços ao Consumidor~ INPC, para 1992 e o .valor deste
mesmo índice, para o mês de abril de 1991. _
por lei.
Art. _4°_ N__!_o poderão ser fixadas dtspesas sem que esteVII -programas de salide, a qualquer título, que implijam definiàaS-as- font.es de recursos correspc;>!J~entes.
quem controle de na_taHdade ou práticas abortivas.
Art. 5o A lei orçamentária ânual observará, ria estima§ P Excluem-se das vedações de que trata este artigo,
tiva da receita e na fixaçá_o da despesa. os efeitos económicos
desde que especificamente identificadas nos orçamentos, as
despesas destinadas: .
decorrentes da ação governamental orientaqa pelo_s _s~guintes
princípios básicos:
.
, ·
· r~ no caso-dos incisos I e H deste artigo; as unid~des
I -redução da participação do Estado na economia;
ecjuipadas essenciais à ação das organizações militares;
II -modernizaçãO e racionalização- da_~dministração púII- no caso do inciso I deste artigo:
a) as unidades essenciais à expansão das atividades de
blica;
III- alienação d~ empresas públicas-e sociedades de eco- . saúde, saneamento básjco, educação. segurança, reforma
nomia mista que não dcserripenham atribuições que a Constiagrária, pesquisas em setores de tecnologia de ponta, proteção
ao meio ambiente e preservação do patnmônio histórico naciotuição Federal estabelece como de competência ·d:r União;
IV-extinção ou-dissolução de-órgãos e entidades da·· nal, não se aplicando a exceção de que trata _este inciso a
·
.... , " ,.
imóveis residenciais;
,
União;
V- alienação de imóveis, bem como de outros bens e
b) ·as ·unidades essenciais à Í!Jstalação, em Brasíliã- DF,
direitos integrantes do ativo perman·ente de órgãos e· enti- .de órgãos federais que tiverem sua sede transferida, .devendo
dades;
a _aq_uisição.i-ecair sobre intó'lleis de entidades da administração
VI -~esce~_t_~al_ização.de ações góvernariléilt3.is·para os ··federal, .direta ou indireta. inclusive fundações instituídas ou
Estados, DiStrito Federal e Municfpios;inCiusive.com transfemantidas pelo Poder Públi,co, que estejam· .em prOce~so de
rência de recursos pãtriinOõiais, firlanceiros e humano-S; . .
:extinção oU liquidação.
· · VII- revítalização cto· investimento 'público federal, es§_
As aquis!ções e construções de imóveis não vedadas
pecialmente os voltados para a área social a infra-estrutura
neste .artigo dependerão de autorização do Ministério da Ecobásica~
·
, 1'1 ·
nomia, Fazenda e. P"Ianej.cimento, '"que verificará ;a .d_ispOniVIII- diminuição das desigualdades regionais e sociais. · '__bilidade de imóveiS junto ao Departamento do Patrimônio
§ l\' Nadescentralizaçáodeações~governamehtaisepa- ··ctaUnião.
· , ,·, ·,
ra os Estados. Distrito _Federal e Mun.icípios, de que trata
___ , __§ 3"- . As __ despesas· de que ·trata}11' as ressalvas· do inciso
o inciso VI deste artigo, deverá ser·increinentada a transfe1 e as alíneas. tio inc.iso·VI. çleste artigo, serão orçadas em
rência de tncargbs relativoS à manutençãó e operttçao de parte · categoria de progr!lmação. específiCa. caracterizada como
da malha rodoviária não pertencente;ab sistema eS!rutural
Transferências para Unidades Federadas, classificadas quanto
rJ-J
_
~à modalidade de aplicação, exclusivamente, como Transfenacional.
.
§ 2°- · .A União poderá incluir, na prõposta ofç'am'entária · · tência:s· a Estadas e ao· Distrito Federal ou Transferências
· para 9 exeréíCiO' de 199Z, 'recursos patá tatende_~ ao disposto
a Muni~~pios:, confo~e o cáso. .
'
.
Art. ·:r Na lei orçatnentána anual para 1992 ...a prograno § 7o do artigo 1~ dp A._to_,das Dispo~i!;ões constitucionais
·-~'1"'•
·
·mação dos investimentos, em qualquer dos orçamentos_ de
. ·Transitórias. _
Art: 6" Não poderão ser destina~@'s recursOs para aten- · 'qu·e· trata o § 5"_ do ·artigo 165 da ConsQ.tuição Federal, além
1,J ·
der despesas com:: -- ' ' ·
. • da·estrita observância das ·prioridades fixadas nesta· Lei, não

zo
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extinção ou dissolução de entidades da Administração Fede~
ral, conforme Lcbí no 8.029, de 12 de abril de 1990. e Decreto
até o exercício de t99t, ultrapasse 20% (vinte por cento) no 99.226, de 27 de abril de t990, ser os títulos emitidos com
do seu custo total estimado.
prazo de vencimento superior a 2 (dois) anos;
Parágrafo único. O projeto de lei orçamentária anual
li - refinanciamento da dívida externa de responsabie suas propostas de alteração deverão ser acompanhados de lidade da União ou por ela garantida. renegociada com a
informações sintéticas, capazes de petrilitir ã ãvaliaçãó do comunidade financeira internacional, nos termos que vierem
cumprimento dos critérios a serem observados em relação a ser aprovados pelo Senado Federal;
à programação de investimentos.
_. _
_
_III - auq~ento de capital das empresas e sociedades em
Art. go As .receitas própriás de órgãos, fundos, autar- que a União detenha a maiQiia do capital social com direito
quias,- inclusive. as especiais, fundações instituídas e mantidas a voto, realizado à conta de recursos decorrentes da emissão
pelo Poder Público, bem como das empresas públicas, socie- de títulos do Tesouro Nacional, com cláusula de inalienadades de economia mista e demais entidades a que se refere bilidade até o vencimento, para venda junto a essas entidades;
o artigo 3t desta Lei, respeitada suas peculiaridades legais,
IV - parcela do programa de reforma agrária financiada
somente poderão ser programadas para atender despesas com pela emissão de Título da Dívida Agrária.
investimentos e inversões financeiras depois de atenderem
§ 1o Os recursos decorrentes_ da emissão de títulos da
integralmente suas necessidades relativas a custeio adminis- dívida pública federal a q~e se re-fere O artigo 1o da--Lei no
trativo e operacional. inclusive pessoal e encargos snciàis, 8.018, de 11 de abril de 1990, serão destinados ao atendimento
bem como· ao pagamento de juros, encargos e amortização das despesas mencionadas no inciso I deste artigo ou, subsidiade dívida.
riamente, para atender investimentos prioritái'iOs, de acordo
Parágrafo único. Na destinação dos recursos de que tra- com.as prioridades fixadas nesta Lei.
ta este artigo para atender despesas com investimentos, serão
§ 2o No caso da dívida pública mobiliária federal, sopriorizadas as contrapartidas de financiamentos de agências . mente a·s despesas com amortização, aí incluída a parcela
e organismos internacionais.
relativa à atualização monetária, inclusive a obtida com base
-na Taxã Referencial - TR, ou na Taxa Referencial Diária
SEÇÃO II
- TRD, poderão ser atendidas por recursos Oriundos da emisDas Diretrizes dos Orçamentos Fiscal e da
são de títulos públicos federais, do resultado do Banco Central
Seguridade Social
ou dos reembolsos dos juros e demais encargos dos emprésSUBSEÇÃO I
timos concedidos na forma da Lei no/.976, de 27 de dezembro
Das Diretrizes Comuns
de 1989, salvo as com amortizações referentes aos títulos de
Art. 9o Os orçamentos fiscal e da seguridade social: que trata o artigo to da Lei no 8.0t8, de 11 de abril de t990,
além dos _Poderes, seus fundos, órgãos, autarquias, -inclusive quando poderão ser atendidas com receita oriunda da venda
as especiais, e as fundações instituídas e maritidas pelo Poder de ações de propriedade da União. .
Público, compreenderão as empresas públicas, as sociedades
Art. 11. As despesas com custeio administrativo exclude economia mista e demais entidades em que a União, di reta sive com pessoal e encargos sociais, terão como limite máximo,
ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com no exercício de t992, 80% (oitenta por cento), do valor dos
direito a voto, e que recebam desta quaisquer recursos que créditoS orçamerftários correspondentes no exercício de 1990
não sejam os provenientes de:
atualizados pela variação ocorrida ou prevista entre o IGP
I - participação acionária;
-=DI médio de t992e o IGP- DJ.médio de t990.
II....:.. pagamento de serviços prestados, de fornecimento
§ Jo· O limite de despesas de que trata o ''caput" deste
de bens e de empréstimos e financiamentOS concedidos;
artigo será reduzido para 25% _(vinte e cinco por cento) nos
III - transferências para aplicação em programa de fi- casos de despesas com publicidade e propaganda e com prênanciamento, atendendo ao disposto no artigo 159, inciso I, mios e condecorações e para 50% (cinqüenta por cento)_no
alínea "c", e artigo 239, § to da Constituição Federal;
caso de locação de mão-de-obra.
IV- refinanciamento da dívida externa garantida pelo
§ zo Para efeito de análise do cumprimento do disposto
Tesouro NaciOnal.
neste artigo, 'o. Poder. Executivo encaminhará, junto com o
§ 1o Os investime-ntos das empresas públicas, socieda- projeto. de lei orçamentária anuãl, demonstrativo conte.ndo
des de economia_ mista e demais entidades a que se refere a d!scriminação das despesas realiza.d~s com ~usteio adminiseste artigo constarão também do orçamento previsto no artigo t~:ativo no exercício de 1990, cóm seús valores correntes.,
t65, §50, inciso II, da Constituição Federal.
§ 3"' As despesas com pessoal e encargos sociais devem
§ 2o A programação orçamentária do Banco Central · respeitar o .disposto na lei complementar de que trata o artigo
do Brasil obedecerá às demais normas e .princípios estabele- 169 da Constituiçã9 Federal ou, se a mesma não houver entr~
cidOs neste Lei e compreenderá todas as despesas com inve'sti- do em vigor, o disposto no artigo 38 do Ato das Oisposições
mentos, com pessoal e encargos sociais e outros custeios admi- Contitucionais Transitórias.
nistrativos e ôpetacion:ais, inclusive, de forma explícita no
Art . .12. Não, poderão ser destinados quaisquer recurorçamento, aquelas relativas a planos de benefícios e de assis- sos para atender despesas com:
·
tência a servidores.
I - pagamento, a qualquer título, a servidor da AdminisArt. tO. A receita decorrente da emissão de títulos da tração Direta ou Indireta por serviços· de consultori.a ou assisd(vida pública federal, ressalvadas aquelas a que se refere tência técnica custeados com re~os de.comnte_s .de convêo artigo to da Lei no 8.018, de 11 de abril de 1990, somente nios, acordos, ah1stes ou instruQ:tentos congêneres firmados
poderá ser destinada áo atendimento das seguintes despesas: cOm órgãos ou entidades de direito público ou priVado, nacio~
l-amortização, juros e outros encargos-da díVida públi- náis ou internacionais, pelo órgão ou entidade a que pertencer
ca federal, devendo, no caso das obrigações decorrentes da o servidor ou por aquele em que estivereventualrq.ente lotado;
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to), no caso de município de 25.000 (vinte e cin~Õ mH) a
50.000 (cinqüenta mil, habitantes e 0,5% (meio por cento)
no caso de município com até 25.000 (vinte e cinco mil) habitantes, do total das receitas orçamentárias, éxclusive as_ decorrentes. de operações_de crédito;
IV -atende ao disposto nos artigos 167, inciso III e 212
da Constituição _Federal, bem como nos a_rtigos 37. e 38, inclusive -seu parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
§ 1" Para _ efeito do disposto no inciso II deste artigo,
são ressalvados os impostos a que_ se referem_ o -~-ttigo 155,
II- não aumente, para cada entidade, ou congénere, inciso I, alínea a, e o artigo 156, incisos·n, III e V, da Constia partiCipação relativa da União, inclusive de suas entid_ades, tuição FederaJ, quando comprovada a ausência dos respectivos
empresas e sociedades a que se refere o_caput deste artigo, fã.tqs geradores.
§ 2» A comprovação de que trata o caput deste artigo,
em relação à contribuição dos seus particip3ilteS verificada
.em _relação aos.s.e.us incisos II, III e IV,_ será feita por meio
_
no exercício de- 1990;
III -o total dos recursos não s_eja supei-ior, para cada de declaração assinada pelo Chefe do Poder Executivo respecentidade, ou congênere, aos recursos destinados no exercício tivo_, acornpanhada de balancete sintético oficial, referente
de 1990, atualizados pela variação prevista_ ou ocorrida entre ao exercício de 1991, com o demonstrà_tivo detalhado do valor
dos tributos próprios arrec;adado_s em relação ao_ total da~
o INPC médio de 1992 e o INPC médio de 1990.
Parágrafo único. As entidades fechadas de previdência s_uas receitas orçamé'lltári_as, bem como as prevístas na Lei
privada ajustarão os seus at(),s_ctmsfitutivos e planos de custeio Orçamentária de 1992.
§ 3 9 A concessão.. de empréstimos ou financiamentos
e benefícios, em decorrência do disposto nos incisos deste
do Tesouro Nacional a Estado, Distrito Federal ou Município,
artigo, até 31 de dezembm de 1991.
..
Art.. 14. É vedada a incluscl_Q na lei orçamentária anual incJusive às suas entidades da Ad~inistração Indireta, fundae em seus créditos adicionais de dotações-a título de subven- ções, empresas e_sociedades controiad_4s, fica condicionada
ções sociais, reSsalvadas as destinadas a municípios para o. à comprovação a. que se refere- esre artigo.
atendimento de açóes relativas aos se tores de educação, s~níQe
Art. 17. As dotações noníinalmente identificadas n_a lei
e-assistência social, as referidas no artigo 6~_. inciso VI, alíneas orçamentária anual ou -em seus créditos adicionais para Estaa, e b, desta Lei, e ~ destinadas a entidades privadas, sem do, Distrito Federal ou MunicípiO Serão liberadas mediante
fins lucrativos, desde que:
-~- _ _
requerimento~ apresentação- de-plano de aplicação, indepenI - estejam registradas no Conselho Nacional de Serviço dente de qualquer outro ato, desde que não estejam inadimSocial; ou
plentes e haja disponibilidade de recursos. no Tesouro NacioII -atendam ao disposto no artigo 61 do Ato das Dispo- naL
sições Constituintes Transitórias; ou
_ - - :-, Parágrafo t1nico. Caberá ao 6Igão repassador dos recurIII- sejam vinculada$. a organismos internaciônais.
s-os a fiscalização de execução do plano de aplicação.
Parágrafo único.- É vedada, também, a iriclu_sã_o de d~ta
-Art. 18. _Não poderão ser incluídas nos orçamentos desc6es a título dos auxílios pata entidades privadas.
pesas classificadas como Investimentos - Regime de_ ExecuArt. 15. Na lei orçamentária anual, serão.cortsideradas ção Especial, ressalvados os casos de calamidade pública na
as despesas para atendimento da contrapartida nacional, do forma do artigo 167, § 3~', da Constituição Federal, inclusive
pagamento de sinal (down payment), juros, encargos e amorti- os créditos com esta destinação, reabertos de acordo com
zações da dívída, exceto da mobiliária federal, referentes ape- o que dispõe o § 2» do mesmo artigo. nas às_ operações de crédito: contratadas _ou autorizadas até
Art. 19. A-inclusão de dotações orçameritáiias para
a data do encaminhamento do projeto de lei ao Congresso atender despesas com a concessão de empréstimos; fin3nciamentos e refinanciamentos nos:orçamentos de q~:~e trata esta
Nacional.
Art. 16. As _despesas com transferéncias de .recursos Seçã.o, somente poderá ocorrer para o aten~imento de operada União para Estados, Distrito Federal ou Municípios, me- ções que se subordinaram ao cumprimento das seguintes re·
~
diante convênio, acórdo, ajuste ou outros instrumentos congê- gras:·
I -sobre os_ saldos devedores das operações incidirão
neres, ressalvadas as destinadas. a atender estado de calamidade púbJica e as classificadas como subvenções sõciãis, 56 encargos financeiros que perinitam, pelo menos, a cobertura
poderão ser concretizadas se a unidade beneficiada çomprovar dos cu,stos de captação dos recursos que lhes ~eram suporte;
qoo:
.
.
.
· - II -no caso de operações Iastreadas ~om recursos fi~cais
I -instituiu e regulamentou todos os tributo.s que lhe ou de custo de _captação ip.de.finidÇ>,_ ~os_.encargos re(e_riqos
cabem, previstos nos-artigos 145, 155 e ~56, da Constituição no incisO anterior não poderão .ser inferiores io_ equivalente
aos jurOs calculados com base na Taxa Referencial Diária
Federal;
II- arrecada todos os tributos que lhe cab_em,_ previstos -·TRD, de que trata a Lei n9 8.177, de 1» de março de
nos artigos 155 e 156-da_Constituição Federal; ·
_
~;
.
III - a receita própria- Correspondé·a~ pelo menos_,_20%
III_, eventuais subvençóeseconômicas somente poderão
(vinte por cento), no ,caSo~ Cle _Estàdo Pu Distrito Fefleral, ocorrer mediante: au~orização em lei específica o Ji!nite das
e a 3% (três por cento), no Caso de .~p_UJ1icípio com mais dotações que vierem a ser consignadas pai-a esse fim na lei
de 150.000 (cento e ciliqüenta mil) habitantes, 2% (dois por orçamentária anual;
cento) no caso ·de município de 50.000, (cinqüenta mil) a
IV --as prorrogações e_ composições de dívidas decor150.000 (cento e cinqüenta mil) habitantes, 1% (um por cen- rentes de empréstimos, financiamentos e refmandãtnentos
II- clubes e associações de servidores ou quaisquer ou·
tras entidades congêneres, excetuadas creches e es_colas_ para
o atendimento pré·escofar.
Art. 13. Sem prejuízo do disposto na Lei n' 8.020, de
12 abril de 1990, somente poderão ser destinados recursos
dos orçàfilentos· fiscal e de seguridade social, inclusive de receitas próprias das entidades, empresas e sociedades referidas
no artigo 9? desta Lei, para entidade de previdência privada,
ou congênere, caso: __
·
-- _
_ ·
I - a entidade, ou Cóngênére, já estivesse legalmente
constituída e em funcionamento até 10 de julho de 1989; -

-o_-

...

.
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concedidos péla União dependerão de autorizações que vie-

rem: a ser expressamente determinadas em lei especifica.
Parágrafo único. Ficarti~reSsalvados do disposto no inci. so IV deste artigo os empréstimos concedidos para dar suporte
às aquisições, por autarquias e empresas públicas federais,
de produtos agropecuários destinados à execução da Política
de Garantia de Preços Mínimos de que trata o pecreto-Lei
n' 79, de 19 de dezembro de 1966, bem éõffio à formação
de estoques reguladores dcfGoVerno Federal quando a impossibilidade ou inop9rtunidade de venda dos produtos objeto
dos empréstimos for comprovada.
Art. 20. Serão observadas as disi?_osições dos artigos
18, parági"ãfo"-únlco-;-~e 19, da Lei n~' 4.320, de17 de março
de 1964, quando da consignação de dotações orçamentárias
para a equalização de encargos financeiros ou de preços, bem
como para o pagamento de bonij'icaçõe_s a produtores e vendedores e para ajuda financeira, a Qüàlquer título, à empresa
com fins lucrativos.
Parágrafo único. O descritor das despesas referidas neste artigo indicará, ri.o õrÇãnieiittl;- as-disposições legais sob
cujo amparo as despesas serão efetuadas.
Art. 21. Da receita global de impostos, deduzidas as
transferências de que trata o artigo 159 e a vincUlação de
que trata o artigo 212, ambos da.Constituição Federal, serãr;>
destinados em 1992 à Re_s~rva de: Çon_ti_ngência e ao- atendimento de despesas com investimento, no âmbito do orçamento
fiscal, parcelas não inferiores a, r:~spectivamente, 3% (três
por cento) e 10% (dez por cento).
SUBSEÇÁO II
.
Das Diretrlzes Específicas do Orçamento Fiseal
Art. 22. Integrarão programação a cargo de U(Ila unidade orçamentária eSpecífica-, denominada Opeia"Ç6es Oficiais
de Crédito -Recursos sob Supervisão do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, todas as dotações ~~tinadas
a atender, no âmbito do orçamento-de que trata esta Subseção,
despesas relacionadas com:
I -o refinanciamento de dívida extemá. garailtída pelo
Tesouro Nacional, nas condições que vierem a ser negociadas
com a comunidade fmanceira internacional e aprovada pelo
Senado Federal;
II- o financiamento de progtamas de custeio e investimento ag~opecuário e de-iirVestiiDento agroindu~trial;
III- os firianciamentos para a:·comercialização de produtos ag.ropecuários, nos termos previsto no artigo 49 do Decre~
to-Lei n'79, de 19 de dezembro de 1966;
· IV- o financiamento para a formação de estoques reguladores de produtos agropecuários;
V- o financiamento de exportações;
VI- o financiamento de operações Iastreadas com recursos de origem externa;
VII- (Vetado).
Parâgrafó-·unicó-. - As despesas de que trata este artigo
cohtarão·com recursos ptovenieiltes de:
I -realização de operações de crédito externas;
II- retomõ·_-de empréstimos, finariciamefltos e refinanciamentos concedidos, a qualquer tempo, nas modalidades
que, a partir de 1988, pasSatam a irttegrar o ativo das Operações Oficiiús"de Crédito,
_ _
III- receitas de ,que trata o artigo 20 da Lei n' 8.023,
de 12 de abril de 1990.
Art. 23. (Vetado).
Art. 24. As dotações para o· Polftica de Garantia de
PreçOS MínimoS e p-ara a formação de estoques reguladores
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serão orçadas de modo a compatibitizar_ os requisitos necessá~os para estabilização da oferta e a disponíbilidade estratégica de produtos eSsenciais ao ·abastecimento interno, com
a disponibilidade de recursos do Tesouro Nacional.
Art. 25. Os preços de venda dos produtos adquiridos
pelas aütarquias e empresas públicas federais, para revenda,
não poderão ser inferiores ao seu custo médio, salvo quando
a entidade adquirente:
I -dispuser de receita própria suficiente pafa atender
ao déficit correspondente, sem prejuízo do atendimento de
suas necessidades de custeio administrativo e operacional e
do serviço de sua dívida; ou
II- dispuser, para cobertura do déficit, de dotação a
seu favor na lei orçamentária anual, a título de subvenção
económica, noS termos preVistos nó ·artigo 18 da Lei n9 4.320,
de 17 de março de 1964; ou
III- caracterizar urgência e coinprovar risco de prejuízo
para o Tesouro Nacional, em face do estado de conservação
de bens perecíveis, proceder a licitação ou leilão, e desde
que a subvenção económica correspondente seja autorizada
na forma do artigo 167, § 3~. da Constituição Federal.
Parágrafo único. Na determinação do custo médio referido no çaput deste artigo serão considerado, pelo seu valor
atualizado, o conjunto de gastos diretos e indiretos efetuados
pela entidade para dispor do produ,to em condições de venda,
nele incluídos todos os cu~tos _d~ aquisição, preparo, armaze~
namento7 remoção, quebras e perdas, seguros, impostos, multas, encargos financeiros e despesas administrativas.
Art. 26. A lei orçamentária ·anual incluirá os recursos
destinados ao Programa de Integração Nacion-al - . . . PIN e
ao Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à
Agro-Indústria do Norte e do Nord~ste- PROTERRA, para
aplicação na forma da legislação vigente.
SUBSEÇÃO III
Das Diretrizes Específicas do Orçameilto da
Seguridade Social
Art. 27. O orçamento da seguridade social compreenderá as dotações destinadas a atender as ações nas áreas de
saúde, previdência e assistência social e obedecerá ao definido
nos artigos 194, 196, 201 e 203, da Constituição Federal, e
contará,-dentre outros, com recursos provenientes:
·I-das contribuições sociais a que-se-referem o artigo
195, incisos I, II e III, e o artigo 239, da Constituiçáo Federal,
bem como da arrecadação prevista no artigo 56 do Ato das
Dísposições Constitucionais Transitórias;
_
II- de receitas próprias dos órgãos, fundos e entídades
que integram exclusivamente o orçamento de que trata esta
Subvenção;
III- da contribuição dos servidores públicos de que trata
o artigo 231 da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
regulamentada pelos artigos 9' e 10 da Lei D' 8.162, de 8
de janeiro de 1991, que deverá ser utilizada, prioritariamente,
para atender despesas no âmbito dos Encargos Previdenciários
da União.
Art. 28. A_"proposta orçamentária da seguridade social,
a ser apresentada ao Órgão Cc!ritral do Sisteina de Planejamento Federal e de Orçamentos, será elaborada por comissão
especial, constituída por representantes dos miniSfério-s resptmsáveis pelas é3:_~es incluídas no orçamento de que trata
esía Subseção.
·
§ 1" A prOIJosta orçamentária de qUe trata eSte artigo
obedecerá aos limites de recursos, inclusive transferências-' do
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orçamento fiscal, fixadas pelo úi-gão Cenltál do Sistemã cte
Planejamento Federal e de Orçamentos.
§ 29 O orçamento da seguridade social discriminará,
obrigato-riamente, em categorias de programações específicas,
a transferência de recursos da União para cada Estado e para
o Distrito Federal, bem corno para o conjunto de Municípios
de cada unidade da Federação, dê'stinada ãs ações descentralizadas de saúde e assistência sociaL
§ 39 Serão destinados ao setor de saúde, no mínimo,
30% (trinta pot cento) do orçamento da seguridade social,
excluído o seguro.-desemprego.
SUBSEÇÃOIV
Das Diretrizes Específicas para os Poderes
Legislativo e Judiciário, e para o Ministério

Público da União
Art. 29. Par~ efeito d_Q__disposto nos artigos 51, inciso
IV, 52~- inciSo XUl, 99, § 1~, e 127, § 3q, da Constituição
Fedei-ai, fíCani- estipu1adoS os seguintes -~!flites para a elaboração- das propostas otÇamentáriãs -dO-s Pgderes Judiciário e
Legislativo, bem como do Ministério Público da União:
I - as despesas com custeio, inclusive côrn pessoal e encargos soCiais; obedecerão ao disposto nos artigos ~-Tl a
13, 41 e 42 desta Lei;
II- as despesas de capital observarão o disposto nos
artigos 29 e 6° ao 89 desta Lei e respeitarão as disponibilidades
de recursos para este tipo de despesa.
§ 19 A inclusão de dotações para atender despesas, no
Poder Judiciário, com a criação de cargos. e funções decorrentes, direta e estrit~ment~. de novas atribuições constitucionais, ficã limitada ao valor correspondente à r~duç~o de
despesas com pessóã..I e encargos soCiaiS aser realizada em
cumprimento ao disposto n9 inciso I deste artigo.
§ 29 O disposto no parágrafo anterior aplica-se, também, ao Ministério Público da União e ao Tribunal de Contas
da União, para o a:teridimento específico da implantação de
ações derivadas diretamente de novas atribuições constitucionais.
Art. 30_ As propostas orçamentárias dos Poderes Legislativo e Judiciário, bem como do Ministério Público da
União serão encaminhadas ao Órgão central do Sistema de
Planejamento Federai e de Orçamentos do Poder Executivo,
responsável pela compatibilização e elaboração do projeto
de lei orçamentária anual, na forma, prazo e conteúdo estabelecidos para os órgãos e entidades daquele Poder.
SEÇÃOIII
Das Diretrizes Especffi<!as do Orçameiitõ
de Investimentos

Art. 31. O orçamento de investimento, previsto no artigo 165, § 5', inciso II, da Constituição Federal, será apresentado para cada empresa pública, sociedade de ecpnomiá mista
e demais entidades em que a União detenha, direta ou indiretamente. a maiOria do capital social com direito a voto.
§ 19 Não se aplica ao orçamento de que trata esta Seção
o disposto no artigo 35 e no Título VI, da Lei n• 4.320, de
17demarçode1964.
~ ~
·~
~
§ 29 Para efeitO dê: compatibilidade de programação orçamentária a que se refere este artigo--com a -~i_ n9 -6.404,
de 15 de dezembro de 1976, serão considerados investimentos
as despesas com aquisiÇão de direitos do ativo imobilizado.

§ 3~' A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária anual ao Congresso Nacional será acompanhada de
demonstrativos que informem:
a) a nível de subprojeto ou subatividade, os valores efetivamente propostos por cada uma das entidades referidas neste
artigo; e
b) os montantes, a nível de grupo de despesas, dos orçamentos globais de. cada uma d!is entidades referidas neste
artigo, com a indicação das fontes de recursos para atender
cada um dos grupos de despesa.
Art. 32. Os investimentos â conta de recursos oriundos
dos orçamentos fiscal e da seguridade_ social,_jncJusive mediante participação acionária, serão programados _de acordo
com as dotações previstas nos referidos orçamentos.
SEÇÃO IV
Da Organização e Estrutura dos Orçamentos _
Art. 33. A lei orçamentária anual apresentará conjuntamente a programação dos orçamentos .fiscal e da seguridade
social, nos quais a discriminação da despesa far-se-á obedecendo à classificação funcionai-programática, expressa, em
seu menor nível, por categoria de programação-e indicando.
pelo menos, para cada urna:
I - o orçamento a que pertence;
II- o grupo de despesa a que se refere, obedecida, no
mfnirno. a seguinte classificação:
- Pessoal e Encargos Sociais;
-Juros e Encargos_ da Dívida;
-Outras Despesas Correntes;
---:-Investimentos;
~Inversões Financeiras (neh~ iticluídas qUaisquer despesas com constit_uição ou aumento de capital de_empresas);
·-Amortização de Dívida;
-Outras Despesas de Capital.
§ 1P As categori_as de programação de que trata o caput
deste artigo serão identificadas por subprojetos ou subatividades, os quais serão integrados por um tftulo e pela indicação
sucinta de metas que caracterizem o produto esperado da
ação pública e constituam parcelas daquelas fixadas para os
subprogramas correspondentes nesta Lei.
§ 2 9 Os subprojetos e subatividades_ serão agrupados,
respectivamente, em projetas e atividades, os quais serão integrados por um título e pela desctição subcinta da ação pública
que ele encerra.
§ 39 No projeto da lei orçamentária anual será atribuído
a cada subprojeto e subatividade_, sem prejuízo da codificação
funcional-programática adotada, um código numérico s~_qüen
cial que não constará da lc;:i orçamentária anual.
Art. 34. ACompanharão o projeto de lei orçamentária
anual, bem como o quadro de detalhamento da despesa da
lei orçamentária anual a que se refere o artigo 49- desta Lei:
I -demonstrativos das_despesas e receitas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, bem como do conjunto dos
dois oÍçarnentos, apresentados de forma sintética e agregada,
evidenciando o déficit ou superávit corr~nte e _o Jota! de cada
um dos orçamentos;
II- demonstrativos das receitas dos orçamentos fiscal
e da seguridade social, bem como do conjunto dos dois orçamentos, segundo as categorias e subcategorias econômicaS;
III- quadro-resumo das despesas dos orçamentos fiscal
e da seguridade social, bem como do conjunto dos dois orçamentos:
a) por grupo de despesa;
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b) por modalidade de aplicação;

c) por elemento de despesa;
d) por função;
e) por programa; e
f) por subprograma;
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ArL 37. A mensagem que encaminhar o projeto de lei
orçamentária anual ao Congresso NaCiõnar deverá explicitar:
I - a situação no exercício de 1991 em relação aos limites
a que- se referem os artigos 167, inciSo III, e 169, da Constituição Federal e o artigo 38 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, bem como, se necessário, a adaptação
a esses límites nos termos dos artigos 37 e 38, parágrafo único,
elo Ato das Disposições ConstituCionais Transitórias;
II:__o demonstrativo a que Se tefere o artigo 165, § 69,
da Constituição Federal.
· Art. 38". Nas alterações de dotações c_onstailtes dos projetes de lei referentes a orçamentos, relativos às transferêilcias
entre unidades orçamentária,s, s_erão observadas as seguintes
disposições:
_
I -·as alterações serão inicia_das na unidade çrçamentária
apliCadora dos recursos, observando-se as classificação econômica da respectiva aplícação~ e
II- na unidade orçamentária transferidora, as alterações
serão promovidas automaticamente, independendo de qualquer formalidade, no mesmo sentido e valor de alterações
referidas no inciso. I deste artigo.
Art. 39. Pa.ra efeito de informação ao Poder Legislativo-~ os projetas de lei orçarrientátia.-anual e d'e créditos adicionais deverão conter, a nível de cada categoria de progração,
a identificaÇão das fonteS de recursos, as quaiS -não constarão
das leis deles decorrentes.
Art. 40. SimUltaneamente com o encaminhamento do
prujeto de lei orçamentária anual, bem como dos projetes
de lei autorizativa de créditos adicionais, o Póder Executivo
enviará ã.o Congresso Nacional, em meio magnético de processamento eletrônico, todOs os dados e inforni.ações coristantes
dos referidos projetes, ou colocará à disposição do Congresso
Naciorial, mediante acesso ao Sistema Integrado de Dados
Orçamentários- SIDO R, os correspondentes daâos e infor::.
maçõeS.

IV -demonstrativo dos recursoS destinados à manutenção e ao desenvolvimento d<? ensino, de forma a· éaracterizar
o--cumprimento do disposto no artigo ·212 da ·cons-tífUiÇãó
Federal;
V- demonstrativo dos recursos destinados a eliminar
o analfabetismo e universaliZar o ensino fundamental de forma
a caracterizar o cumprimento do disposto no artigo 60 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
VI -demonstrativo dos recursos destinados a irrigação,
de forma a caracterizar o cumprimento do disposto no artigo
42 do Ato das Disposições "CoflstitucionaiS Ttansit~ria~;
VII- demonstrativo dos investimento-s 'cónsolida"dos
previstos nos 3 (ttês) orçamentos da União;
__ ··
VIII- demonstrativos de despesa, por grupo 'de despesa
e fonte de recurso, identificando os valores em cada um dos
orçamentos, fiscãl e da seguridade social, a nívei global e
por órgão;
'
IX- demortstrativo, a rtível de_ su~_projeto e subativ~~
dade, contendo toda a programação orçarriefltária-relativa à
concessão de quaisquer empréstimos e finaildamentos, com
respectivos subsídios quando hpuver, no âmbito dos orçamentos fiscal e da _seguridade social;
-_
X- as tabelas explicativas de que trata o artigo'22;irl.ciso
III, da Lei n' 4.320, de ·17 de março de 1964, destacando
as receitas- e as despesas da AdministraÇão" Díieta~ das autarquias, das fundações, dos fundos e da~ de:mais entidades da
AdminiStraçãO ·Indireta de que trata o artigo 9<? desta Lei,
com os valores corrigidos:
_-- ---a) para os preço-s vigentes em abril de_ J99_C no caSó
do projeto de lei orçamentária anual; ou
b) para os preços vigentes na lel""O~çailfeiitã:ria- ariLiãl,
CAPÍTULO III
no caso dos quadros de detalhamento da despes-~;
Das
Disposições
Relativas
às Despesas com Pessoal
XI -demonstrativo do cumprimento do disposto no artigo 165, § 7•, da Constituição Federal, observado o contido
Art. 41. Serão obrigatoriamente inclUída-s na lei orçano artigo 35, § 1<!, do Ato dãs Disposições CõnstitJ,Icionais __nieritária-aiiual e em suas· alterações as despesas necessárias
Transitórias.
à implantação dos planos de carreira previstos rto artigo 39
Parágrafo único. Para apuração dos investimentoS Citados da ConstituiÇão Fe~deral, orientados pelos princípios do mérino inciso VI deste artigo, não serão consideradas as despesas to, da valorização e profissionalização dos servidores públicos
com constituição ou aumçnto de,c_apit~~_da_s empresas, contidas civis, bem como da efiCiência ·e cont!rtuidade déi ação adminisnos orçamentos fiscal e dá segtiriçlade sodãl_, em atendimento trativa, observando-se:
ao~disposto no artigo 33,-inCfso II, destã Lei.
· -- I - o estabelecimento de prioridad'es de-Iriij>IaiitaÇãO~- éfu
Art. 35. _No Qrçamento de investimento, a despesa será". termos de carreiras e números de cargos Ou empregOs, de
discriminada obedecendo à classificação funcional-programá- ,acordo com as estritas necessidades de cáda órgão.oü eri_tiâade;
tica-, expressa, no seu menor nível, por categóirã--de prógra- ·
II - a realização de concursos públicos, consoa:õ.te ·o' dismação, na forma do disposto do artigo 33, §§ 1•; 2• e 3•, po-sto no artigo 37, incisos II a IV, da ConstituiçãO Federal,
desta Lei.
para preenchimento de cargos ou empregos__~-~ clasf:es .iniciais,
Art. 36. Os projctos·-de lei orçamentária anual e de bem como de processos seletivos especfficos para fnclusão
créditos adicionais, bem como suas propostas de modificação de servidores nas carreiras, mediante a utilização de -síSteiriáa que se refere o artigo 166, § 5Q, da Constituição Fet:Ieral, tica que permita-"'afei'ir, adequadairieilteo, o--nível de conheciserão apresentados com a forma e o detalh~mento estabele- ~entos e _a q ualificaçãó necessários ao efiCiente e eficaz desémcidos nesta Lei para a: lei orçamentária anual, ·inclusive, ·no penha das funções a· elas inerentes;
que couber, em relação ãs respectivas mensagens.
III- a adoção de mecanismos destinados à permanente
Parágrafo único. Os_ decretos de abertur_a_de créditos su- capacitaÇão profissional dos servidores, associados a adequaplementares autoriZadOs na lei orçamentária_::mual serão tios proCessos de aferição do m~rito Juncional, com _vistas
acompanhados, na sua publicação, pof eXposíÇãó de-motivos ás .futuras promOções e acessos nas·carreir3$._ ·- _ "
que contenha informa·ções necessárias ~suficientes à _a~'!-~ia_ção
Art. 42. A destinação de recursos para reposiÇãO--de pesdas dotações neles contidas e das fontes de__r_ecursos que os - soa·._ quando não resultante de vaga, somente serã permitida
atenderão.
- ·
-- --- --o--- iriediante prévia e específica autorização legislativa.
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Art. 43. Acompanhararão a mensagem que encaminhar o projeto da lei orçamentária anual ao Congresso Nacional quadros demonstrativos informando, por Poder, Órgão
e Entidade, a quantidade, em 19 de junho de )99_1, de servidores ativos, por cargo, emprego e função, e de servidores
inativos e em disponibilidade, com a respectiva remuneração
global.
.
.
,
Parágrafo único. Os elemntos de infofmação de que trata
este artigo constituem fundamento essencial e iqlprescindível
para inclusão, na lei orçamentária anual, das dotações para
despesas com pessoal e encargos dos correspondentes Poderes, Órgãos e Entidades.
Art. 44. Fica autorizada a alocação, na lei orçamentária
anual, das despesas com pessoal e encargos sociais em consonância com as diretrizes da reforma administrativa, conforme
dispuser lei específica.
-- - -----CAPÍTULO IV
Da Política de Aplicação das Agências Financeiras
Oficiais de Fomento
Art. 45. As agências financeiras ofiCiaiS___d/fãii:tento,
na concessão de-financiamentos, observarão as seguintes políticas:
I -redução das desigualdades intra e inte:r':'r~gionais;
II- defesa e preservação do meio ambiente;
III - atendimento às micro, pequenas e médias empresas, bem como aos miiii,"j,equenos e médios produtores rurais
e suas cooperativas;
IV- prioridade para empreendimentos destinados â geração de empregos, com ênfase aos relativos à produção de
bens de consumo de massa;
V - prioridade ãs indústrias de bens de capital, com
ênfase ao desenvolvimento e à modernização tecnológica de
suas instalações e ptodutos;
VI- prioridade para p.rojetos de investimentos no setor
de energia elétrica, eSsenciais pata permitir o crescimento
económico;
VII - prioridade aos projetas de desenvolvimento de
pesquisa básica e aplicada, de forma a r~duzir o hiato tecnológico do País;
VIII - prioridade para projetas de saneamento básico
e infra-estrutura urbana;
IX - prioridade para projetos de habitação popular,
obedecendo a um programa gradual e a uma efetiva descentralização entre esferas de governo;
X- prioridade para projeto_s de reaparelhamento, aprimoramentO e ampliação dos sistemas de transporte urbano
de massa;
XI -prioridade para projetes de restauração e conservação da malha rodoviária nacional;
XII - prioridade para projetos de reaparelhamento a
aprimoramento do transporte ferrOviário de- carga; ·
XIII- prioridade para projetes de melhorias e ampliação
do sistema portuário nacional;
XIV- prioridade para projetos de agriwltura irrigada
e de agroindústria;
XV- proteção ao desenvolvimen~c:>_ de atividades consideradas estratégicas para a defesa nacional;
XVI- prioridade para projetes de investimento no setor
de telecomunicações.
§ 1' (Vetado).
§ 2' (Vetado).
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§ 3~> Os empréstimos e financiamentos das agên_cias financeiras oficiais de fomento serão concedidos com critérios
de remuneração que, pelo menos! lhes preservem o valor.
§ 4 9 A concessão de empréstimos ou financiamento pelas agências oficiais a Estado, Distrito Federal ou Município,
inclusive âs suas_entidad.es da Administração Indireta, fundações, empresas e sociedades controladas, sem prejufzo das
demais normas regulamentares, fica condicionada à comprovação a que se refere o artigo 16 desta Lei.

CAPÍTULO V
Das Disposições sobre Alterações na Legislação
Tributária
Art. 46. O Presidente da República encaminhará ao
Congresso_ Nacional, até o dia 31 de olgosto _de 1991 e na
forma do disposto do§ 19 , do artigo 64 da Constituição Federal, projetas de lei contendo propostas de alteração na legislação tributária, em consonância com os planos de GoVeiriO,
dispondo sobre:
I - adaptação da legislação tributári~ ao processo de
estabilização da economia;
-II -revisão do Imposto Territorial Rural, de forma a
Obter acréscimo-de arreçadação efetiva cuja parcela destinada
ao Tesouro Nacional seja compatível com a necessidade de
financiamento de programas governamentais orçados e relacionados com a reforma agrária no País;
m- aperfeiçoamento dos instrumentos de proteção dos
créditos tributários e previdenciários, contemplando a institui~
ção de foros especializados de modo que se: tornem realizáveis
na proporção em que são devidOs;
N - instituição de novas fontes de re~urso~ para o finan~
ciamento da manutenção e conservação da malha rodoviária
federal, constante do Plano Nacional de Viação; e
V- aperfeiçoamento dos demais instrumentos da legislação _tributária e de contribuiçóes sociais. __
Parágrafo único. Os reCUrSOs eventuaiment~ decorrentes das alterações previstas neste artigO s.erOO inCorporados
aos Orçamentos da Uni;lo, mediante abertura de créditOs adicionais no decorrer do exercício, observri.da a legisla_ç~o yi.,
gente.
..
Art. 47. Qualquer projeto de lei que conceda ou amplie
isenção, incentivos ou benefícios d~natureza tributária e_ financeria, que gere efeitos sobre a receita estimada para os orça~
mentos de 1992, somente poderá ser_aprovado caso indique,
fundamentadamente, a estimativa: cfa -r~núncia de_.re~eita que
acarreta, bem como as despesas, em idêntico montante, que
serão anuladas, automaticamente, nos orçamentos do exercício referido, nestas incluídas, obrigatória e proporcionalmente, as transferências e vinculações constitucionaiS correspondentes.
·
CAPITuLO VI
Das Disposições Gerais
Art. 48. caso o projeto de lei orçamentária anual não
seja aprovado até o término da sessão legislativa, o Congr~sso
Nacional será, de imediato, convocado extraordinariamente
pelos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, pelo prazo necessário áquela aprovação.
§ 1"' Se_ o projeto de lei orçamentária anual não for
encaminhado à sanção até o inféio do ex:ercfcio fin~mceiio
de 1992, fica o Poder $xecrttivo autorizado a executar a proposta orçamentária originalmente encaminhada ao Poder Le-
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gislativo: atualizada nos termos do-§ 2~'- do art~ 39 desta Lei,
até a sanção da respectiva lei orçamentária anual, no- que
se refere às despesas com pessoal e encargos sociais, custeio
administrativo e operacional. dívida e, até o limite de 1112
(um doze avos), a cad_a mês, às demais despesas. -§ 29 Os eventuais saldos negativos apt~,rados em decor-

rência do disposto no parágrafO anterior Seffio-- ãjüStâdos após
a sanção da lei orçamentária anuàl, mediante a abertura de
créditos suplementares, -através de decretoS do Poder EXecutivo.
· ·
Art. 49. O Ministério da Econoomia: Fazênãa·e PlaD.êTãmento, no prazo de 20 (vinte) dias após a publicação dá lei
orçamentária anUal, divulgará, por unidade orçamentária de
cada órgão, fundo e entidade que integram os orçamentos
fiscal e da seguridade social, os quadros de detalhamento
da despesa, especificando, para cada categoria de programação, a natureza da despesa, em seus 4 (quatro) níveis, quais
sejam, a categoria económica, o grupo de despesa, a modalidade de aplicação e o ele_mento de d,espesa.
.
§ 1~ As alterações decorrente_$ da_ abertura e rebertura
de créditos adiCiOiiã.js lnlegrarãO os quadros cte detalhamento
da despesa.
~§ 2• ·O detalhamento da lei orçamentária ariual, relativo
aos órgãos do Poder Judiciário, respeitado o -total de cada
categoria de programação e os respectivo-s -valores fixados
em cada nível de classificação indicado na referida lei, na
forma do art. __33, desta I,..~i, será autorizado, nó seu âmbito,
mediante resolução dos ?residentes do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunajs Superiores e Tribunal.de_ Jus~iç_a_do Distrito Federal e Territórios, sendo encarnin)lados para o Órgão
Central do Sistema de Planej?mento Fecleral ede_Orçai11entos, exclusivamente para processamento, a:té lú (dez) dias
após a publicação da lei orçamentáriã artüàl.
§ 39 O disposto no parágrafo anterior aplica-se também
aos órgãos do Poder Legislativo, por ato d~ respectivos Presidentes, bem como ao Ministério PQblic;o da Up.i.ã.o, por ato
do Procurador-Geral da República.
-- § 4• Até 60 (sessenta) dias após a sanção da lei orçamentária anual, serão indicados e totalizados_coPl_Qs_ valo_res orçamentários, para cada órgão e suas entidades, a níVel de subprojetos e subatividades, ossald9s dos ~éditos especiais e eXtraor~
dinários autoti.~ados _Qos último~..quatro meses do exercício
financeiro de 1991, e reabertos, na forma do disj)Osio no artigo
167, § 2•, da Constituição Federal.
Art. 50. A prestação de contas anual da União inCltiirá
relatório de execução, com a forma e_ det~lhes apresentados
na lei orçamentária anual.
Art. 51. O Poder Executivo, através do seu_ Órgão Central do Sistemã -de Planejamento Federal e de- Orçamentos,
deverá atender, no prazo máxinio de dez dias úteis, contados
da data do recebimento, as solicitações de informações relativas a qualquer subprojet_o ou subativjdade ou item de receita,
encaminhados pelo Presidente do Congresso Nacional, sobre
aspectos quantitativos e qualitativos que justifiquem os valores
orçados e evidenciem aação-do Govefnõ e o·cüinptimento
desta Lei.
Parágrafo único. O disposto. neste artigo aplicar-se-á,
inclusive, aos projetas de lei de créditos adicionais. Art. 52. - Sírilultaneamente com a publiçaÇão do relatório a que se refere o. art. 165, § 3~>, da ConstitUição Federal,
o Poder Executivo colocará à disposição tlo ,Congresso N acional, mediante acesso ao. Sistema Integrado d_e Administração
.F!nariceira - -SIAFI, todos os dados relativos à posição da
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execução orçamentária do mesmo período, com a forma e
no que
couber, no que se refere à receita.
_
-~ . __ ,..;.
Art. 53. O relatório de que trata o artigo anterior deverá conter, no mínimo, a situação da execUção mensal dos
orçamentos fiscal e da seguridade sodal, classificada seg!J_p,do
os grupos de despesas de que trata o iilciso II do art._ 53,
desta Lei, aberta por subprojeto e subatiVidades e agregada
··
por:
I -subprograma;
II - programa;
lii -função;
IV- unidade orçamentária;
V -órgão;
VI -órgão" e programã
§ 1~ Deverá acompanhar o" relatório de execUção 9rç_amentária quadro comparativo discriminail.âo, para cada um
dos níveis de abertura e agregação~ réfe!idos~nõ -.. caplit" e
incisos deste artigo:
- - - ~ -a) o valor empenhando no mês;
b) o valor empenhado nó ãrto~-c) o valor constante da lei orçamentária anual;
d) o valor orçado, consid_erando-se a lei orçamentári_a
anual e os créditos adicionais apr0V_~9-os;
e) a participação relativa entre· cad_a_ uD:i -dos valoreS:_ de
que tratam as alíneas a a d deste_ parágrafo e o valor total
OOrrepondente, classificado por grupo de desp"esãs, n-o cã.sO
de cada um dos níveis de agregação~discrimina.dos nos incis9s
deste artigo;
_
_
·
f) a participação relativa entre ~d~ UIJl_ do_s yaforçs -de
que tratam as alíneas a a d deste parágrafo e o valof-correspoildente, totalizado por órgãos e classificado por grupo de despe-sa, no caso dos subprojetós e subat1Vi(Jdes.§ 29 Os valores e participações a que se refere o parágrafo anterior ·não considerão as des_pe§a~ orçadas_ ou exec;utadas relativas à rolª"g_em da dívida da União, as quãis deve-rãO
ser apresentadas separad~menie. Art. 54. Shnultaneamaente com o encaminhamento à
sanção presidencial dos a_utógi-~fOs do projeto da le:i orçamentária anual, bem como dos projetas de .ctédit.os_adicionai_s,
o Poder Legislativo enviará, eli;l meio magnético de processáIJlento eletrô9-!co~ t_odos os â3.d0s e infçrm.aç~~.e_~_Ielativas aos
autógrafos, destacando ~s alterações_o_c~rridas.riOs prOjetas
originais, por iniciativa do CQiigrcsso Nacia:ilal_,
Art. 55. Esta Lei entra em vigor_ na_ data de sua publicação.
- -Art. 56. Revogamwse as -di~posições ·erp contrário:--=FERNANDO COLLOR, Presidente da República, - Marcílio
Marques Moreira.
ANEXO À LEI DE DIRETRIZES 9RÇAMENTÁRIAS
Subprogr~mas Prioritár~os no Plano Plurianual
Grupo de Prece_dencia 1:
0054-J'esquisa Fundamental
0055- Pesquisa Aplicada
0056 - Desenxolvimen~o Experimental
0057- Informação Cieôtffica e=teCllologiã
OG59- Levantamento do Meio Ambiente
0103- Proteção à Flora e à Fauna
0104- Reflorestamentó
0111- Extensão Rural
0112- Promoção Agrária

·o detalhamento da lei orçamentária ã:iitiã.l,-inclusive,
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0187- Erradicação do Analfabetismo
0188 -Ensino Regular
0190- Educação Pré-Escolar
0206 - Ensino de Pós-graduação
0213- Cursos de Supléncia

0215- Cursos de Qualificação
_
0265- Gerações de Energia Termonuclear
0290- Extração e Beneficiamento
0410- Relações Diplomáticas
0475 - Fiscalização das Relações do Trabalho
·04n- Ordenamento do Emprego e do Salário
.0479- Normalização e Fiscalização da Proteção no Trabalho
0480- Prevenção do Acidente do Trabalho
0523- Infra-Estrutura Aeroportuária
0524- Controle e Segurança do Tráfego Aéreo
0534- Estradas Vicinais
0542 -Ferrovias
.
. . .. .

0217--Treinamento de Recursos Humanos

0236 -Livro Didático
0237- Material de Apoio Pedagógico
0316 -Habitação Urbanas
0346- Promoção Industrial
0427- Alimentação e Nutrição
0428 -Assistência Médica e Sanitária
0429- Controle de Doenças Transmissíveis

0562- Portes e .Terminais J:Iuviais e Lacustres

0430 - Vigilância Sanitáira
0431 -Produtos Profiláticos e Terapéuticos
0447 -Abastecimento D'Água
0448 -Saneamento Geral
0449 -Sistema de Esgotos
0456- Controle da Poluição

(A Comissdo de Constiiuição, JUstiça e Ci'!ada_nia.}_

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 115, DE 1991
(N• 5.!50/90, na Casa de origem)
Especifica a destinação dos recursos originados por
adicional tarifário criado pela Lei n• 7 .920, de 12 de
. dezembro de 1989, que "~ria o Adicional de Tarifa
Aeroportuária e dá outras providências'_'._

0483 -Assitência ao Menor

0487- Assitência Comunitária
Grupo de precedencia U:
0015 -Custódia eReintegração Social
0066- Reforma Agráiia
0067- Colonização
0075 -Defesa Sanitária Vegetal
oon -Irrigação
.,
0087 -Defesa Sanitária Animal
0137 - Radiodifusão
0174- Policiamento Civil
0197- Formação pata o Setor Secundário
0199- Ensino Polivalente
0224- Desporto Amador
.
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O.Cóflgresso Nacional decreta:
Art. 19 Os-recursos originados pelo adicional tarifário

criado pela Lei n• 7.920, de 12de dezembro de 1989, e inciden3~' da Lei
n•6.009, de 26 de dezembro de 1973, serão destinados especifi-

tes sobre as tarifas aeroportuárias referidos no art.

_ ..

0246- Património Histórico, Artístico e- Arqueológico

0247 -Difusão Cultural
0297- Regularização de Cursos D'Água ..
0364- Empreendimentos TurísticOs -0375- Metrologia
0457- Defesa Contra as SeCas

0458- Defesa contra Inundações
0484 -Assisténcia ao Silvícola
0535- Controle e Segurança do Tráfego Rodoviário
0537- Construção e Pavimentação de Rodovias
0538 - Conservação de Rodovias

0539 - Restauração de Rodovias
0563- POrtos e Terminais Marítimos
0572-Transporte Metropolitano
Grupo de Precedência III:
0001 - Ação Legislativa
0002- Controle Extemn
0013- Ação Judiciária
0014- Defesa do Interesse Público no Processo Judiciaria
0040-Planejamento e Orçamentação

0043- Organização e Modemizaçãó Administrativa
0044- Informações Geográficas e Estatfsiteas
0045- Estudos e Pesquisa Econônico-Sociais

0094 -Estoques Reguladores
0098 -Execução da Polftica de Preços Agncolas
0136- Serviços Especiais d~ Telecomunici~es
0160- Operações Aéreas
·
0163- Operações Navais
0166- Operações Terrestres
, .- ·

camente da seguinte forma:
1-80% (oitenta por· cento) a·~ serem utilizados diretamente pelo GovernO Federal, no sistema aeroViáriO de iiíteresse federal;

II- 20% (vinte por <:ento) destinados à aplicação nos
Estados, em aeroportos e aeródromos de i!lteresse regional
ou estadual, _bem como na cOriSéCução de seus planos aeroR
viários.
§ 1~' As tarifas aeroportuárias ã que se refere este artigo
abrangem somente as tarifas de embarque, de pouso, de permanência, de annazenagem e capatazia, não ihcidiri:do sobre
-aS tarifas de uso dos aUXI1ios à navegaçã"o aérea e das telecom unicações.
§ 2'

A parcela de 20% (vinte por cento) especificada

neste artigo constituirá o suporte financeiro de um Programa
-Federal de AuXIlio a Aeroportos a ser proposto e instituído
de acordo com os Planos Aeroviárids ·Esfadilais estabelecidos
através de convênios celebrados entre os Governos Estaduais
e· ó -Departamento de A viação Civil, dO Ministério da Aeronáutica.
:;..~· -§ 311 Serão contemplados com recursos dispostos no parágr:afo anterior os-aeroportos estaduais-constantes dos planos
aeroviários, e cJ:ue sejam objeto de convênio-específico firmado
-entre o Governo Estadual interessado e Departamento de
Aviação Civil, do Ministério da Aeronáutica.
- § 4 11 Nos convênios de que trata o parágrafo anterior ·
deve constar cláusula de definiçã:o da contrapartida que deve
ser atribuída às partes, correspondendo ao percentual de recursos a serem alocados por -cada uma, para a reãlização das

obras conveniadas.
- Art. 2' Esta lei .entra em vigor na data de sua publi·
·
- ·.·
·
cação.
Art. 39

Revogam-se as disposíções em contrário.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 7.920, DE 12 DE
DEZEMBRO DE 1989
Cria o Adicional de Tari_fa Aeroportuária e dá ou~
tras providências.
'o ·Presidente da República; faço saber qu·e o CongrésSo
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1• É criado o adicional no valor d~ 50o/;{cinqiienta
por cento), sobre as__ _tarij'as aeroportuárias referiQas no art.
3• da Lei n' 6.009, de 26 de dezembro de 1973, e sobre as
tarifas relativas ao _uso 9os. auxílios_<) ç.avegação ~érea e das
telecomunicações referidas no art. 29 do Decreto-Lei n~ 1.896,
de 17 de dezembro de 1981.
§ l~' O adici<:inal de que trata este artigo· destina-se à
aplicação em melhoramentos, reaparelhamento, reforma; expansão e depreciação de instalações aeroportuárias e da rede
de telecomunicações e auxflio à_ navegaçãO aérea. Art: ·2" A sistemáticâ de recolhimentO de ad-íciõrial será
a mesma empregada para a cobrança das respectivas tarifas.
Art. 3~ Esta lei entra em vigor na data de sua rublicação.
.
_
·
Art .. 4~ Revogam-se as disposições erri cotifrário:Brasília, 12 de dezembro de 1989; 168' da Independência
e 101' da Repúblic'a ~ JOSÉ ~SARNEY - Octávio JúUo Moreira Lima.
COMISSÃO Df; CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
EDEREDAÇAO
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
Projeto déLei n• 5.150190
Nos· termos do art. 119·, ·caput;r;·do Regimento Interno
da Câmara dos Deputàdos e do item UI do Ato da Mesa
n? 177/89, o Si. PreSidente determinou a abert~~a. .:-:- e divll.l~

gação na Ordem do Dia das comissões -de prazo para apresentação de emendas, a partir de 19-6-90, por 4 sessões. Esgó-ta.do o prazo, não _foram recebidas emendas ao projeto.
Sala da Comissões; 22 de junho de 1990. - Ruy Omar
Prudêncio da Silva, Secretário.
PROJETO DE LEI N• 5.150, DE 1990
Especifica a destinilção dos recursoS originados por
adicional tarifária cri!ldo pela Lei n• 7-920, de 12 de
dezembro de 1989, que "Cria· o- ÃdiclõDal de Tarifa
Aeroportuária e dá outras providências''.

-rA CoiniSSão de As.suntos EconómiCos.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
~_ .
~
N; 138, DE 1991
- .
(N• 143/91, na Câmara dos Deputadosf
Aprova o Acordo sobre Transporte Aéreo e seus
anexos, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo· dos Estados Unidos da América, a 21 de março de 1989, bem como Nota da Emenda
ao referido Acordo, de l1 de janeiro de 1991.
O ·congresso_ ~acíonal decreta:
Art. 19 Ficá. apfõvado o texto do Acordo sobre Transporte Aé.reo e seus anexos, celebrado. entre o Governo da
E.epública Federativa do Brasil e .o Governo dos Estados Uni:
dos da América, a 21 de março, de 1989, bem como Nota
de Emenda ao referido Acordo, de 11 de janeiro de 1991.
Parágrafo único. Ficani sujeitos ã aprovação do Congresso Nacional, sob pena de ineficácia, ataS d·e "Cj_ti.alquer
natureza que possam resultar em alteração do presente Acordo e seus anexos, de sorte a acarretarem encargos ou .compromissos gravosos ao património nacional, nos termos do inciso
I do art. 49 ~da Constituição Fecjeral.
Art. 2 9 Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua puolicação.

N~

MENSAGEM

l\iG. de ltHSt

'
.
Tenho '!- ho~a. de- submf:'t~r a alta a.preci.ação ó~
V<>!"sa Exf;:e-lencta. ~~mpanha.d.o de. projeto d~ meruaftem
ao 9<>ngres.so. o textO da convencão n.0 153 .• da Org-amzaçao lnt.ernaoonal do Trabalho fOrr). sobN duracão
'

Exce-lentissi.mos Senhores Me-mbros do
c:onal:

COpgre~

.Na-

Em cOri.fOmUdade cotr! o dispo-sto- no artllZo_ .44, l.nCl.W I. da COnstll:ulção Federal ;:-enho a·_ horua de~ ~Ubrfte··'

a ,elevada eonside.racã.o OE'. vossas Ex.ceh~nc1as .. acompanhado de expos:1cão de motJ.vo~ do Se.o.bpr ·Mirusiiõ. áe
Estado das R~a.côe-.s Extenores. o texto Qa· <X).Dv.eriç:ã..O

do trabalho e periodos de descanso nos tra.n.sportes Por

dura.nte a 65.• Sessão da OOnferenCla Internacional do

'de Estado do Trabalho através. da Port-aria no 3 23'2. dr·
1~ Qe.J.ulho de 1.9·87. c;:.:.anto Pela ComL~"iáo de Drrelto do
Trabalho e. em ambas as 1ns.tá.ncia.s. recebeu parecP.i"f!:i
ravoravei;s ao ~-ppam.lr-..hamento, para -exame . pelo Con·
gres.so com vts~ ..~ sua ratdt~.r~çâ.o.

t.~r

rodovl~.

2.

.

A Convenção n. 0 153 foi adotad.a na 65 ... _Reumão

n.O 153. da. Organização lnteroa.6.(Jnal do Tril.ba.J..b.o tà_ttJ · d.a. Conferência. lnt.ern.a.ri.Onal do Trabalho. Que se rea..relnd.va a dura.çii.o do t.rabal.bo e pt:-r!Qdm de de3canso nos· ll!nu em ~nebr& em 1~711. Seu texto !O> exammacto to.nro
trn.n.sportes -por rod.Ovia.s. adotada em Ge-nebra. opm 1979. pela Cam.la&ão Tr!parUt.e instituída pelo Senhor Ul.nlstro

Traba.lÇo.

. .... '" '-~ _

Brasiha;.22. de a.brH de .19.B:. .

... ~;.· _, .,~·· . . ~ ..
..:..r_Jo~ê San,~~.

E:IQ'o'SICAb DE MOTIVOS SIE!DAÍ/SRC/97/PEMU-OIT.
3. A ConVehçã.o e:n -paUta -dispõe sobre a dur:aeão
DE 13 DE ABRIL DE 1988. Dó Sb'NHÓR !IUNIS'fttd DE _
da. jonu.da. de -tra.bã.l.Iio e dos. l'epoilsos obrigatórios d•Js
ESTADO D!IS REI...A.ÇOES OITER!ORI':s
·' ' 0 ~~ ~·
empregado~ -em.te_~presa de .transporte coletivo e carga..
A süa' Exc~léficiá' o Se'rihO:-'·· '
A Conveoça.o -~~C;eiece o limit-e _de quarenta e oito horas
sethatla1s e· O ·ôe~-·"oito h9ras d.là.I:"ia.s de "trabalho· -para os
Dou, to~ .:Jp;ié Sarp~y·, .... ,.
empregados na conducão de veículos e .outros servi~Qs
p,..,slden te do. Reptiblíca.
auxtUa.rrs r~lauvos ao vetculo. carga e pa.ssa~eiros. e ad~.ni·
te a. prorrogação extraordmaria de uma hora.
Senhor·· Ptes.idente:

. DIÁRIO DO CO.NGRESSO NACIONAL (Seção II)

8680 Sexta-feira 6

4. Consultadas a esse respeito. a Coni~d~racão Nacional dos Tra..ba.llladores. em Tra.n.sport.es Terrestres e n.
C'..o:nfede-Dcâo Nacional dos_ TranS'pàrte$ Terrestres_ pronnnc:uuam~.s.e a ravor da n.ti!ies.çâ.o da conveia·a(l n ....
1~. CJL.be regi.at:mr que a. Co:h:;Ultoria Juridica do Mtrus~

teria do Trabalho. por outro 1a<1o. ms.nJ.testou-se cont.ranam~nte a raUficacão. com base em que a.s diSpo!:lcúc.:;
da leFWacão bra.silena são mais favorav"t•is ao tr:~ba.dw
do

a.s con.st:l.lltoC's ca conv{'nçâo

qu~

J53.

no

f". f':l:

('OH'·.r

qu_CncJa. a r.::tti!Jcaç:lo C!".!'arà, n<i platlo llltenw_ urn ror.
!lito de 1e1. Com f'sSe nareC.'t"t n3o concordou a !-:i~crr·l:UJ

)/lf'~',l'l~;,~

('/',IJ'Jf'H<,:;-t.).

~~11

!l!~~?tf)l'l~

!)r>

q11P r'OflrtU'!-Unt /lT't \'!')""'.11'.' . ..-Jr~,·J.\: ;~r)~)

rt~

dr-Ir•;

,;,.-;

p<>~<:'II'J"i

1),

31 fr<JtJ";J.•I.~llf"!> t::h'l'!,.'':' r•u r.•.·r:·:<:.
rJortt~;. curJst~jr.-r<~r~·!., <.::1,;~, r•r·_wlttúi?s ''
f"

l

/1. ~IJtni]\Ü~dA IJ'.J Ç: ·."!!p,'fl!HlnJO t''1~j'l~~l'11t~ d(' r,a_<;la,
P.J:d:nr tJ(, .--,1mw;. rl1• aplli :)t,:il•) ÜA'i d!SWISJ>;?~s

pn:!~tá

pai-.
l',l!t

Dezembro de 1991

1'\,::"'-

d('l

nllCl-'> oe

tt:.l:-:i tran-:;·
1!':rcr.-toraç;l~)

·rnndkfo(>!l lot·~i,<;;

bl tr:lr>~",Y.>r!<:>'i d ... P.J"'.~i•·r.

r(.".'HU.<:.. n:.t mecti:Ja ern

r-···

'''.~"' 't~i".:

P:'?fl;~··.:'lt; :-r;~~in.!~

o:.t !lr;

tt:l'·":f'''I''~': "":"~t!J,.rn·.se

_por

de Relacões -dO Ttaba!ho. da mesma Pasta. pOr f'nt.f>nrJcr
que o lllzute da prol:-rogação extraordi.n&.ria do tra\HlUFJ
IU::na hora. ~efní.lldO 8 CODVfl'nÇãO. ~ df' duas, :pPla. Jf.'i 0!0·
~H-eira • não cons:tJtu1na ob.'it..acnlo a ratd:ticaçào.

à

5' Contorm~ e ÓO conhéclmento de Vos::a .l!:xcei.:OH.
cia. o artigo 19 da constituio::-fJ:o tiA .QTT ~.'JI.Atui que a.-:
cOn vcnc:~r~. rrd?l_:t- h:~· t ,."" :, -, .;- ')fçu r11 =., ffiT~'t n:- unn21 U('

c) trn!lsp:.nte de doentes e feridos. trfl.m:potte~J com 1iru
de .&aJ\'ament.rJ e trn.nsporte:!- ""tetuados pnra os ~Pn"IÇ>?s de
luta con.t.ra illNr.ldi05:

TratHtl!ro s~·,f:.w ':''Jr.• t::Jo::"i.l-:'~--!'·
r·nm ... J.s't.;):,_ :J -~i!;• !·"ll!i· '':')f";>t)

Qt~ .t,;U!f'r!•f9tJ.r_5

frll~.•r.,s ;l

l!;"t

(1
H•!ll:l~

r•(lf)-;:"!.1'

iJr\

f',ll.UP":!t.'!ltl.!!.~

)~/) r:~;l':'JI '1!-~-:n:~~o dr! rit:?IJ:r-<')

1~1 1 •>',1/q

i,:f":t~;i~f"l

r\a

(,'r\•lt"Yr;'rl!':\"l

·>-· ,: •. n,,c,

l:.'l"'l'·:t•. ·r·,J~!il:r
,w.•):·::u.:·q·- lf '>.::i"/:1 E~-, .. ~qur ."!> n~.··nn t'l~tU'"''r pnt t-.fril. :;,;: ili.a-ne m:tnrlar IV'!

{'XamP. de c..-IH~t<>-').S.(.; ?hu:J.:..;I..a! o íf..l!fA:C O a Cl)nH~l:JÇ~.l' n ·•
l!j2.. dn Ofi'. !-o-·.r~N! n out~•;:).(l (i··,-tt:-1-tiaUtn e pP!'1Q>1':1~ d~
d~'H'J3.ll'IJ Jtn~,

t; ôl'lj.".pfít:{'::,.

r.-.fi'~VIB

r•'rl'

.rttrn r ... tl-o~n.f :i Vo..~a F.::t.
Sc:obor z·n."s.i.d*'nte. os prt-W.Joto~ do m\"u mat.;
pmtu.ncto n..spl!'tr.o. - Jk-'t:!ot"W- Jt. ~n:r: ff#-:J:t~A:r,.ror:dt.u a o}Ylnlmt.r:'I;H:l'!

cciê"no:i~.

( :~ )r>if"'t:HtNC'lA

f~t).f'J(:'t.'f-.iCAO

c

tióEnt:_

"

Df.II~~c/V) nu
,_.,~

•;:•

trar.~rt~ com :Unalid.a.je- üe dttC!Hl nc.t::ot:AI e para
os serviços de policia e. na medlda. em que não compftnm
-.:eom os e.t't:twr.:.'lOS por empresas de transporte por conta
de otlttcm. ou~s _tran.spOrtes para os sernços n•u:mcia.l.!l
do.s podei"f'S PtibltOO!IJ;
e) traru;>><>l"t<! por bb:J.s:
rl ~que.· <WSoa os tipos dó' m...'t!laa utlllz.a·
doa, cua eapoc!<lede de tr&Dsporte <1e ou do m..-.
cadonu, ou t.rnJoto& Umttados que se e!etu~ ou a.s veJo-ddadro '"'""'-· autor.tod.u. j)(l<IO.., <>'l!T!!!rleru·~ oio

_ - _d)

a:iJ:.m urna nttntnme•

_

-\Nii{O

r:o

("f•TI~'Or,'~C'H "'TI r I ;~"nf't·,/_;_\ T · h f'<Hl~T!J!.~~ t_ll> !-~ilinlJ.tl$tl<ii;'5D
!to•tJillrt<,""tJ I;li(:JtJ:JI'Il-IJ;q
J ;.,.,aJ/:1·
r(·!Jltll..ta ern
U/:.1 l/C1::!ril' t'l1l f', (i'' Jn!l!l" d" _!(l';',l
!''!!! ,.Tt.<! 5-:'X;J.iL:~:\!JI)a
•!:t

:eJarn:.as

;.v:iotJJ'

w·:~r5n..:;

propQ:::lCÕP.S

dLJT<lr":w ün ttabiJlll•l P rwno!1.ns ctr:o-d.esr;anso em
p~;!' .rndf'!~'I:-J
_']'1•_-~1~..-J q·!~· çoll-"tJ!'Jl
o -rpHntn
pontf'l (i;! c•ld!.'lÜ- r.;o titd 1i:1 JH''"'~n!r- r_.-·l_l~t·;\~·:_:.•_
:.t

!Jart:<>pr.Hrt~

Dt:>pois.

rl~

ter d.t"Cl(hdo .tflle tats prorms-iç00:5 .se reYe.!·

rissem da forma de
.:.t data d(' vmr,.. f' ~"r r.
1--'

•!

nov•. •. a

.'\

~<Jh! ·~

unen:ttlelQnal, ado ta.. com
novecentos e sNcn!..1

r,!ç.. J1H~h'1 r!~ IT'.Jl

ii1~"'·''Tlf" <'Q!l'JP!I~áo .

C<..-Jn·t w;f1• 1

clf•!>c:ln~·J

co~J'l'!'nçâo

dtl'l ,t·:i};IJ

q\.JP_ pr,(iPrf:t

sc~r

cttai1a

~Om'>

n_r:=- t_t :!l_.l;Llklo_ -~-J'rnocJ•)-.

rrpnq;r(nt"s r1--:lr f0tt~J\'I."!!, -dr:'

dr>

!1!'7'l

J!TP";f'!ll!' C(·ll 'NH:,'')•, n;~i~r·t.t <if'_ a

t(,;lr;_s OS InOt.O

üe ''~'>t'~tJ!rJR-a:nr..nwLúrcs detl.!cados pro·
fjsS!OlJa1mentt~ fio tJ:.:L!'J!.pr:rrro r'.l: .e-::trn_ct,li,. lntenor QlJ r,nternacronal. doe m~rcad.or!n.S ou- pP~01!S.. qU_c>r esT,f!Jnm os _qitos
motonstns empr!!i•P.ados em f'rnprcsas de transpone por
eontccdc outrc:-n. quer ~tzri empr!'<,;as que-~ê1ftuem_-tt"al'.sporte
til! mercad•Jrm."J ')H rie pps~oas rnr c@tE.~ prôpfi.a.
·
2.. Salvo rti.spo5!ção -ern c-ont-rariO ·n; pres<"nte Con't'enc-!1.o. esta se a'Nícará t:unbém. qua...'ldo estes traba.lluun na
quaJJdaUe de mor.ori"it.J.t., ·aõs prcpnet.ári?s de l!efculos- aur.u:rnnwrr:s d.r-rllcacJos prons">ir)r.aiJmH1tf'__ 3o transpone por
PS'l.rarh e aos mf:"wb.r-o~ ofLo_ M:minn.n.rtos,-dP. StU\ t.amllfa.
rb;.ta!. ae_,,.;..J<t..rnUo::.

e ••

--;,

3

gad.ore-!s e dt~ trabalhadores uuercssad.as ames de se tomar
d~C:$ôc.~ soWe ~ q~alquer questao -qu~ S('ja ol..tJeLo da pre·
sent~

to;n-('n<:Ju

.\rti~o

df'(i(i.HJ.,

!r

A aurr.tl Jli .•H.ic ou o cJr'f3.IUS1no compN('nte de e ada pato;;
d~\·era ('"<"~;,suJtJ r as_ ort!a."";.lZ:teóes representatlvas de emprt•

qumra Tf'•.nuão:
~~r

,.fE"e!'tPJII!

E"

r?rlf..~r'n-f.'\

·: t '.'JJ:t!rltl

Üf'

'"".o· WP

"'":"çt'? '!"- oontl!'~Q •. ~~-~·,.,.,._ .... ·'!""?'.-.

peModos dt> d~ dos motort.GW que te·
d.ispoSJÇÕe! da presente convençao.. ou -de ar~ d.el.a.s. em con!onrudade
com as dJ!;po~aç5cs do pa.ra.gTa.to 1 deste artiro.

t:c-nif>rPtlr:-r·, r-,··t·ll _d:\ ~ lií=''ro:.!:,l. ~l(t IJ·.:.t:n::~.-::-·, .. ,,t:'•J

D!.'OOIS

0U!~"I)!' Vl'!r~\l.lt-.. ..' d,·~'t!•I:Htu:S. íl. t.~•lJnl/1(1'>

nhnm ~ldo e:rr.:_lwdos da aplJJ::a,ção das

_,

l'LHf,.~J.l~}o:; JJf. rn:.:-;cA~;:;_r)

.~:,):~ 'IJiAN<.:.:l'(')f:'1f"~-

{)J\

a~}"1COlo.-o; nu i'JO.O:'<':<>t:tis locros e M dcslme.ro C::X•."liJ.:jJ,VU.Hlo::'Ute
explo~ a.çâ!.> por pane de::! tas empresas;_
-

condução
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iJ;,,:~,"'>

2
A "'lt0tida.d8 OU O Orrar>l=o OlmP"- de eada
pllls &:mira tin.r oomzu apropnadu IIOi:mlt a d~ da

I~ n.H~J\Clf>~AT,

HO llt.\l\AUI(l

:r~.ll.n,u.(I!}

f!'1Cl0 dt

4

L f'axa. efetto âa presente Convenção_ a l'XPrt>ssão
:·quracãQ do u::.t~U~o·• slroúlca_g_ tempo ded1~ad.o pelos mo·
:c-n.sws as.salan:.tdõs.:
a) à conc..iu,:;.'Jo e a outros trabalhos durante o tempo
~ cm:-ul.a;Cà·:l t1o vetcu.lo:

b) -aos trttba.l.bos au:c.l.l..a.n!-s relac.iorw.dos ao veiculo, aos

:;;eus pa.su.l{euos ou a .sua carga.
2. _ Os renndns de sunples presença, d':" e.spf'r~ ou d,..

d.J.sponibibUndc. pa.ssa.f,los _no ~elculo Ou no lugar de traba·
lllo. e dUl'ante os quats .os móton..st.a:s não dtsponham ll\'rememe do seu tE':npo, pooe!":'l. ser consid-e'f3.dos pane da du·
ração do tÍ'Jbatno na propo.-ção que se determmarâ em

·cada. P?-is. pcia. aumndade ou organ.tSmo corhpC!'tente, por
me:o oe comrato_.o;: coleta·os ou por qualquer omro_ me10
conforme a pr.1rica namona.J..
_
~os
1. Não deverá auto.r.;:ar,se nenhum motorista a dirigir
i;!inte):r<:pr::-..meme por ma.J...S àe quãtro homs sem fazer uma

pausa. .

·

1. A autoridade ou o organismo cotrmel~nte· de cada
pais.. consideradas as coodlções pãrticuliU'es nacionrus. _po·
derà :autonx..'lr que se ultra:pa.sse e·m ums hora no maxrmo
o penado me:oCJOnad.o no pcr..rágn.!o·l deftt& artigo.

3.

p~

A Uu:açâo de

• que.ao:::rote.re o pre!itmtP. ar·

tigo, e, se tor o caao. seu tnnmu;mrmto. dci'erá ser detP.r·
IDl.tUlda pela cutoridad.e ou orp,m.smo. compett'-.nte de cada.
pu1!i..
4. A nutonüade ou o orvaws.mo compettmte tle ~ada
p<::J.s pod.t>I a. preClSS.I' os casos em que as d.tSI:tOSI4:;óes O\)

presente artlE!'O serào map.llca.velS por desfxutan-m os m·o·
tanst:l.S de pausas sufiClP.ntes durante a condução, seJa cm
ra:.i.cr de mtt>rrupçóes prcv:LSus no horário, se.1a em razão
do carar...::r mtenmtente de seu trabo.lho. _

}'n·t.i~t>

ainda qut> ape.-na..'i na mE.>d1da nP.r:F."r.;ana para

A !.ht\.. ...,çH.f) l•':'t:•l J":1-=.:~·'1':1a :··~ r:('l 'n·~· :.'. :·· :.11 ··~r:
did.as as hoi'as extra.ordln...-:.u·IJ.'LS. :o.er; dc-rei·Go e:t.t:.,;~dr~t_.">S r1':·v~
1

::.

OU M

QUN"f'nt.a ~

A~ durru;~s tnta.'!'~

{ll_tl)_

t).{)_rfi..'ii 1!.-efil.PHN.."'l..

c!!" rtJ:t:.!!:·u:r.·J

o.

! '.fr;~

4'.!!' ;.,..,_

o

pa.tf.grttto 1 cto JH~!'.t'•ltf' .r.rt;t.:'J fy.'~'eo~o ,.,~r -~~p-1.!;!.t!r..r'i-J<"~ -:-•-!1
função da mlk:lin. diánn. oH '!1-~··m.?.r,;:~j n. Mr (.l~·t._oz~7.rnn-,da P·~le
rflmfl{'trnt~

autorJdade ou orgs.msmo

~ ... ~~~- t,~~".

dr-

int~rromptdo.

ttito-

rirscan~~

d\ãrlo

~

_bem

que

condl-:;1~;. pa_rtlr.-r.l'.<~rr:-\r:-r•rc

dWceis. A aut.Onclade ou orK.ar~~m.o oomp-eten!:o de r·.tq.LJ.
piÚI ds1.3I'nllllU'á.- que ~~·R-.\l•-f!.f.f'tU.&.m ll!!'U .U..1JI ç,ondii;Oel-e tiDrá•u~ I<>U:IIo,.,_.«mm.>yó<>-"plk<"•"'

aoo .motor-

.S!~

ill1o,-._,

o\<Üfl,c 1
·t..1r.!:~T!JQ!)~ r·r:sm:!ft!~~~dt~.á~·!l. '!f..

-:·ar;áro~ ~odm..:.:m.ção

tr.."'ls

oo· tn.bollm.

tal calDO mta dur'llçt.o é &ftr'o1da rt.O pn.rlla;rat.a 1 ~o 9.rt 1Ç")
4 da """""""' C<Jmooçi<>,

2 A dun::cio__"da ·•pousa • cme ~I!' J?f~~ o part.naf(' I
oo pt esente &I"ugo e. ~ tot' o C'-llSO. €<.:~ 1! st"J.(.JIJ.elr.t'ht..O tl{

(JI.l lntP.llUpç~r>

~.r.r\!.!}'1 H:tltH'•'i":.t.·,
tJ-0:1./t:"~P~.

do

c• quando for nece.ssário az!egurar o tuntionamento

de semçoo de uUlldade públlca rm <arat<>r urgente e
EtxeepclOt,al.
:! . Quando- as condicóe5 na.c1ona1s Cu lt)ca~..:- ~m (.liJP
.s-e rE>allzam os tra.DSJXlrt.es por estraaas náo pe-rmitirem a
est.nta observância ~o.s arts. 5. 6. 7 e 8 da presente Con~
venção, a. autoridade ou o ortB.DlSIDo competente de eacta
~derâ

tambem

~utorizar

pa1~

prorrogações na duração

do penodo de conduçao. na dura.çã.o do trabalho nã.otnterrompido e retluçóe.5 na dur~ào do de!CiWBO dJ.ã.rto a
que se referem estes artigos e autortzar exceções à aplicação dos art.s. 5, 6 e 8 oom re:spelto aos motori&ta.s a que
se refer! o I 2 do a.rt. 1 da presente convenção. Num tal
caso. o Membro 1n~&do de'lera.. mediante uma declaração anexa. â. aua ratlrle&ção. de.screver estas cond.lções
naclon&la~ ou loeais. uaim wmo as prorroga.çõea. redu~ões

ou exceçoes permltld~ rm eontormtda.de eom este pa ~
ragra.!o. Tal Membro de1'e.ra mdlca.r, na.s memónas
submeUdu em '1'1rtude do ·ut. 22 da COnstituição do. OrI!::UUZ&çáo lntrt'n&Clonal' do' Tr&bo.lho o• pmcea.os realizados para ae alcançar um11.. D.Pllc~U;ão mais estrita ou
malS extensa Cloa a.ru. 5. 6, 1 e 8 d& presente Convenção e
podorl. aDular aua clecl&l'&çio em qU&!quer momento por
\llll& dec!LI'&Çi.O U]tulot_._ ..
Artlp JO

ve-rn.o g.r ,àef,fl:rtOl..OJI.diOIII' ·~.11· fl>..•xt~nrlllllor.i'!'l DU "''r~,.onnn 1(W"''rn

PP.' I t-~1te de cada

E'X~cu 1 :{1'1

comn rrCt1r,Ar·s da darpr,:·ão ...
ntf;Ierr. ç.o: art.7 J tJ. ? E" e <b

presente Con...-ençâo:
a.} em cr.,..,.o tl-e acJ~:.H·:.;tP.~ n.tu.t1:1.

pais

3. As d~ll'nç:ôes tOtdl!; de t;:(ltl!ÍW)g_() a Wt~ ~~ H'•fqr O
paniJ<rnfo 1 do pr-e~nt~ aruv.n (.lf:":~r-ac f;~':: tt·.iu.'t.td;::;.,'i !J~;s

transportes. que se efetmrm em

f\

dt' trJ.baJhos lndJ!lp\"W">Ii;Vt>l.<;:.. tH(".'t·~~f:aci::rl n;. dla·fl•_:~·~ 1•':
Pcnndo d{> C"'Onr;tuç:;io do vrir.:ul 1 ' c-' r::~ (,lqracil•" t.iil tro..t;.1lh··

b • em caao de torça. "lllaior: -

'•. ~-~~~ c
d).t\rio.s

s

A n.utorltl;Mft' ou o urgan\.~,r-.:0 CW(1J'""tJ'fl1(: rlt' t:l':"t
pais pt"'d·~ra permitir. na- :rorina ri~ exc~~t.-~.:; ttx:1pn·i!i<:;.~,

perturbação do urvu;o

h')rGS
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1.

A &ut.or.lda.de ou o ors:anl.&mo competen~ de cada

pala doftri.owl&bel«er:
l.

o

dc:o.c-nns.-o

d.tâ.r~o

u'l.enc..s:. df' d('Z hora.:\

dos

~~lo~rn;:;ta::

coi~:.tcutJtn:.

rJ<:'vrJa

pa..ra· re.•'i:t.

vintt:.' e qnatro bora1'$. eonta.da$ ·;;~. p:Ht!r
]O r nada. di;" tJ altalllo

S.ó'1, jll•;t

peuod~) \)t·

dn

tr:j('!n

ti..,

:? . O de.sca.uso dHulo p•:n1~o• Mr <'a.kulr.do t>m funo,;fl•J
da média dO! penodos a set det-ermlnads p-ela a_uto.r!da.:J!?

ou orga.ntsmo

oompetent~

dt" ca.aa f'llL'>.

1t'::anct~~

eontP.nr.bQ;•

que não poderO. em n~n."lttm easu ~e_r mtrrtor 9. C.ltW hr;~r ~~~.
nem r-eduzl.r~u a 0100 hores ma:s orJ que du1•_s_ J:_t"'.(<:'~ T'Y
semana.

3. A autor1dnde ou ·D orr::mu-~!il'l (;rr:.nnetrtJtf' ·de c2.d:l
pa1s poderá estabdecn dnraçóP..s dJ!~rPntes di?' rJr--::camo
dl<HIO, St'R"undo se trate- de t.r~TJ:'ir.nru.• d~ viagmr~r; r•u C!'
mercadortas, ou do d~..'lcan:so u•all.:tn.r··!'.!" na rf't.Hlt?n~Jil di!
moronsta ou tora de-la. oom a rn;1"JJí.;try t:~ _J1\1e ~" rf'r.pr·

tem as dura~Oes ountmas LD~l.CB-Oas DO$ B 1 e 2 <lo p:1·
sente artigo.
4, A autoridade ou o orgam:smo compcU.:nt.t' d;: cru.ia
pais poder é. pn"ver exceç&e."J a., dlsposiçõe_, do.! § ~ 1 e 2 tio
presente artlgo a n!:5J)e1to da duração do d~Ct..I'l..~O d.lárir1
e a. torma desse desCR.IlJ't0, ·no tASO de -r-en:ulo:~ e'om rloi.s
condutores e de veJcul()S que utiliu·m um terry~boat
t balsa I ou um uem.
5. Durante o d-e.-::ca.t)SO di ano não :re d(>Vf!!"ã obr!var "'
c-ondutor a permanecer no V'i:'1CUJo ou proJUmo ·a estr
ÓC_Sd_e QU(! ha_la tomadO ~S IDPdh.i.~"- fl~("~fJ.TI3.$ rrt.ra ":1 ·

rant!r a segurança do l'tnculo e cie sua carga

a) uma ca.rtUha 1ndJ1'1dual de controle e preserever a.s
cond1cões &! &ua expedicão. 11eu conteU.do e a maneira p~!:l
qu~l devem ser uti~a.s pelos motonst.as;
b) um JJroeed.imttnto para a. declaração d.u horas de

trabalho efetuada.s d~ acordo eom a.s d.tsposiçõea do l 1 do
art. 9 da_ presente Convenção e das c1rcun.st.ánc1a..s que .se
tenllo.m JU!tlflc&do.
2. TodQ empregador dever&:
a) manter. na. forms. a~rovada. pela autorldade ou or~
gantsmo competente de caaa pais, um registro que 1od~Que
as horas de trabalho e de de&ca.nso de todo motorista por
el! empregado:
b) ·pôr o dito rt-itJ,St!'o a disposJção das· autoridades de
controle na.s condlções que a autoridade ou o orgamsmo
competente de ca.áa paLS determinar.
3. Caso íaca~se ne-Cessarlo para. -certas caterorias de
transportes. os mc1os t.rad.lCJOnais de .controle prev1sr.os nos
iS 1 e 2 do pre:sente artl~ deverão .ser :substltuidos ou
complem.entados. na medida do possivel, pelo recurso a
meiO& modernas. como. por exemplo, os aparelhos re&lS~
tra.dores de veloddade e 11empo, aegundo as norma.! estabe-lecl~u pela aatortd.a.de ou organ1amo eompe~nte df'
ca.da p&l.S.

Artlro n
1.

A aui.oridade ou o:gan.ismo competente àe cãàa

pais c;t.everã. prev:<r:

a) um sist.etna adeou::.do de inspeçâo, qu~ comprernda
controle na.s empresru;. e nas estradas;
b) sanções apropri~as em ca.so de infraçã.o,
Al"tiro 12
Na medida ~m que não te:Jha.m sido aplicada.'> pQr Il'!f:'ln
de contratos coleti.vos. la.uaos arbitrais ou qualquer outra
forma conforme a prã.tJca. nac:tonal. as disposições da. pre~
sente Conve-ncáo dev~rão ser apli-cadas por via legLslattva

ou regulamentar.
~\.rti~tn

A

pr~e-nte

JJ

COnvencão PN""\"ê a Cotr•enç-ão .!:Qbre :L<:

horas <i e trab3Jho
de 1939.

f!

de:scany~ ttnnu:por~e [}0!"

ractona '.

Arhrl' H

1!.5 ratJflcarõc:; fon:nJ..J.:; aa pre.1C11t!'. C:J!IH'!!t.i1n -;orà•·
comumcadas. nant seu_ :o:l:!:""..:::IJ.. :10 r.:.uo::tor Go;-:.:d L;.: ítt

;J::uuc.ão lnt€rnac.Jon:r.l c:-._

l7:1ba11P~

Aui,e-no 15

F~sta
Membros da

D""mb~o de,199)_
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C.onvençir.o

obÚ.go.-ra:-

unfc.amentc aquele:;;
d--0 Trabalho cu1a,~

Or~a·ru~.ãcáo..Inte:m~C'IOnal

rat1t1cat:óes tenhatu siào

n:gutrã.da~

pelo

!_Jir_.~,t_of

Ge_ral

2., E.ntrarOL r:>m viror noze.- me,.,e_, dcpou;· da dZ~t.a em
oue as raf.i!jcar:ões d~ duJz dos Membw:; WrtiHt.m si o o ·, P~
g15trada.s p'!lo Diretor Gerai.

3. A parU.r de.sse momento. esta Convtonção entrarã
em vigor. para ea.da M~~:mhro. ctozt. me,es ap.os P. data em

A:r-t;5ro 19
~empre

quP. julJi;or nrrco;·,:flt:· .. , ~·r,n<:P.lti•l rir: 1\~lmi .
nistraçilo da Secre!.-nna !.n~rnaClD!:Jal c.to Tr:~bslho apre·
~"'nt~ri â. con!er~neJa !l!Oa m~mor:n snbre a aplicação
da Convenção, e co.usidcrara a conre.n1énci<~._ de_ 4lc:luir na

0tdem do din da Conf,~r~nC'l9. n q·J~.c:Ví6. cleo su-a rt"visà()

total ou parcial

Artll'l :tO
1. ea.so. a rContel'éncia....adot.Õ; uma. nova. -convenção
que impllque a revllão tot.a.l ou parclal do J)l"eelleDte, ~ a
menos que a nova Convenção contenha d1sposi:ções !-!11
<"Ontr.ilrio:
a) a' rat1!icaçã.o. por um Membro. da nova Conven<:ão reVisai- 1m plicara. ipso jut?. a âenuncia 1med1ata desta
Convencão. não obstante 2s. d:soos!cÕes contidas_ no arwzo
lG. desde que a nova Convenção re\·tsora tenha t-ntrado .
em vigor:
b>_ a partJ.r da data em que entre em vigor a nova

Convenção revu;ora, a presente Convenção cessara ci:e
est.a.:r abena. a. ratificação por pa.r~ d03 .M~ros.
2. ~ta conl'ençâo eontlnuarã em vigur em qualquer
h.tpóte.se, em sua .to.rma·eo ron~ixdo atuats. pa.ra o:s Mern~
bros que .o tenh.a.D:l raU.t'ica.cio e não ratifiquem a nova
Convec.çâ.o rensora.
Artlro u
versões inglesa e !ranr:esa do texto desta
ção aio igu&J.ment-.c: autl-nticas.
~~s

Qll!' tenha s.!do re-alizada ;.ua rat111r.ação.

_

Arl:lp lS

CONVENTION N.• 153

1. Todo Membro que ten.ba rat1bt:e.do esta Conven~
ção poderâ d.enunc:l.á.-lo ao e;:pi.rar um per:ior1o r:!"! dez
a.nos, a partir da da.ta em QU~ tf'..n.bo. '!Dtr1!.do em VllfOr,
med:h.nte um.~t a~ ociUunleJ..da,. pua atu r~tt-c. ao Direter OeriiJ da Rtputtçá<> rnt<=loolll do TtLb ..lho. A
denUnda não &urt:lrá d~ito a.~ um #..IlO a-pó~ a dat.a '!tn

Conuut!on eoccemaD.t la da.fte da
tra...U et ..... ........,.,. de ..._ -

Qui! tenha &lC.o

regiatr"ad~.

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

Conven~

I..:il...con.têrence.,pntraie,..d.e .l'Orpni!J 1100- ~tetnar.ia-

~·1l'~:J;S~,' ''®;::.sw·~

du Jta•
m•
'h,..1 da~ .. et·..:r~t.-'rilml.t
2. Todo .Membro qu~ lAmba ratJtica.do eat..a Coove-nçáo le e JUIJJ·Im. en oa ~eme - ;
f> que. num prilZo de urn lWO upos a expJxaçáo do rnl;"n
clonado pt!rlodo de dez t..no:s.. não taça uso do direH.o de
Apre., avoir décJdt! d'adopter cert;.aJne.s proposit.ions re'"
denuncia pre-Vl.sto neste artJ:"?o ficara obrigado durante lat1Yea a la dune du tra'fall et aus périodta d~ repos dan.s
um noYo penado de de.: anos. poden_do. futura!.nente. de- lea tra.'Sl.Sl)Orts routten. quenloD. QUi constitue le Cl_nqu1em~
nrinc:tar esta Convencào ao _f!"XPlriir cada p~nodn de dez pomt a J'ortire ou Jour ae La .ae.Sslon;
;.,::o5. nas conaH;ôes prnvxsta.s neste anuro.
Apres avo1r dêclde que ces propos1t1ons prendra.len:
Art.ifO l7
!a. forme- d'une convenUOD iotema.t1onale. adopte. ce
T:i.ngt~septléme JOW" de Ju.in mil neut cent &o.i.%ante-dl.x~
O~Direror-Geral ua Reperuçào lnteornnc.tonal do
neut. la conveotlon c;-aprés. qUi .s~ra. dénom:mee Ccr.Trabalho notlU~ara todos os .Membro!> da QrganJzar;~.o venuon sur la ciuree au tra.va.il et !es. pêrtode:;_ de .repos
l:nNna.t"lona.t do Trab-alho dn r~tro de ~uPI.nta.."! rntJ!lca- Hransport.s routier.sJ. 1979.
<"ões. dE.>claraçOe.s- e denllnc:as Lhe c.ortiu.lllqu(>m os Mem.\rt!Cie l.
;;;o~ na OriO!amzaçáo
I. La presente conventlon a•appllque awt conducteurs
?.
Ao not..tJi.car os MP.u.d::rcs d3. OntanlZ;:t..(...ào do Tf•·
p5tro (1._. .rs:~vwncta rat.illcaçào que lh~ tcnlvl 3.ldo comum-. salaries de vetucuJes automobUes etrectua.nt. a. t!tre ";HO('ada. o Dlr~tor-Oernl tnformtu"a os: Mtombros da Org-o..tJJ. .. tESstonnel des transt:orts. intl!!rieurs ou lntemationaux oa:zac;:ào sob·l·e n d!lt.a em Qtle entrara l'!rn ~!gnr a_ pN!.!lente route de m:1:chandi.ses ou de personnes. que ces conducconVenção.
teuts SOlt>Ot emp!oyes aans des e:D:treprises de trünspons
pour le cotnPte d'autrw ou dans du entrepnse3i e!fecwar:.t
Artiro JA
des trans~orts de ~ ou de personnes ·poux
- O Dlrctor-OéraJ da- R~ut.iciloJntP.rnaç.ionc.l do Tra- éompte P.ropre. .. .
baJhu :wresenLara <~O Secretano~Gerat das .N.aç:óes Ur:.idas.
2~: Saut d.isl>osit1on c:ontrall"e colltonue dana la pr~
para <.feito de.,reg:l.stro e em -coo!orn>ld.ade com o artigo sente convpnt1ori. ceUe-el s'appllque e~a..iement. lorsqu'i!s
1;';2 da Ç'a.rta das Nações Unrdas. lJZP-t\ mtor·mação c9mplE>ta sont occupe.s comme conducteurs. aux propnêtaires de
$Obre todas as r a ti!icaçôcs_-- .OéClãracôes e, &):.as de denunc~t! vehJ:cules automoblies eftectuant ã. tltre protes.~aonnel àr2s
r;ue tenham Sldo r~:r,istrt.tla.s de acordCJ rõni fJ!> RrWgns ryfe~rans;::on..s rouuc-rs e:. a>J.X membres non saiaries de leu1
c~dent~s
!.:liiJ.llle.
L
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..\.rtiele Z
L"autorHe ou l'orq-:].ntsme compétent dan.o:: charpiep:::.ys peut exclure oe l'appUcation des dlspos1Uons d~ 1.:
l,

present.e convemJ.on ou oe ce:rtatnes d'entre elles tcs per·
~uectuant:

sonne3 occupees a conduire un·véh1cule

~) des transp.orts urbatns ou certains types de ces
transports, compte tenu Oe"S condiUom techniques d'explrJJ~
tation qui_leur sont propres et des ccmdttions locnles:

b) de.'! trnnsport.s de:t enlrr.pn!Se! ggctcol<'.!l ou !(lre~
tteres da,n., la me.,uie ou et:S transports sou.t operês par
eo.gina~atmctk a.u.x t.ran.ux agnt:"olea: ou toreatiera loe&uz et. .en~ exr•.hW.Vemf'.!nt. à l'e:.:tPioitat:1on. de~l!lll~pr.lM'!S;
-:::~ .. ·1 •·::- .-,-~~- :•
e) de-1 tran..o:;.tlOTt:!;. df' rn::!tl).!l~ ~t. d~ hlc.~stto; ~~': t!'~~·-
r:ort'S d~ sauvetaR"t- :::.!!::!'::i qu~ dr>.c; transpo:n.s •.'!!:=-::·-~:~.

de.s t.racteun ou aut.reB

rour !e~ ,')(~fVIC"!S- d_e I·.~tte ('Ol_ltroe l'in~end_ie:
!,, d•s tran:~cH<~ ":"f!fc~u~..s oour.IJ._dé!en.~-;r' · ... ~:>':"''lC'f'.<;.

.·5 r

ou~

r::-:·;

'!';''::r: :t:n~l

d.::-u:.,·s 5t!"'l';c":

que d:·>:

e!:s~nUf'l..!

t!'::!n.~··:"~~·

....... ,

t.:cinsp::Ht:; ..
e-nt:-e-pru:.Ps :,P

tr:.n:-ports po-ur ccmpte d'autPJt ~
e) des tra.t!.!porrs par tax1;
f) de:s transporr.s qw. tn rlt.J.tm'..df!.!. typt""' de véhic.\l:~~
ut1.11.sê.s. de 1-eurs cz.pae:t;,e,; de. ~rt de ~~rronnes 011
de ma.rchund1ses. de:s P"R.rccmrs l11u1tes qu'lli& ettectuent ou
d-es v.lte\.~ ma.xima. a-utm'iséu. ·l\')e'UT1!Dtt1e-tt"? con.sid.erl'r
eomme n'e:d.get;nt pa,.., 110e-. :régl:lliln~tion · su+.clale tn
mat.iére de

d.u~

dt'- condtt!te

~t

ode

~PQS.

'"' L'aut.orité ou rtlrg1D.l!::1D.t" com-p-ét'!nt d~ c:h~q~~J
p:.ys dcJt ttxer d~ nonnJt':! &d<êqU&W.S sut l& d.urêt d~ to:td;.;1te et les repos á. a.~pliQ'J.e! a1..n;_ c'J.nductenr.s -exclu<: .::
J'appllcat1on . de! d.isPQ:Sltio'DJ de •la. .pri.r.erlte conventJ.on.
Oll de certaJ.no.s d'ent.re elles, confonn~m.ent au.x di:c;po!1itio;>>. du '"'""lfl'"-ilhe.:l .<1-.mtt.s.
·

..,.,.u;,.. '

.Los ~.. ~-wd'>m!playenl:l •~ d•
............_... taw!s Ot«m•w.i• •
t.i!katp~tt..l'anto~
rt.._.r..es•,
qc;Jl EWJJ4tm-..•~·"mtqut
da d6cWkmr :a.e:~ p$11o'caaazt$tfUS:e ~ eounn~

par lea dllr;po>ltl<!n• d• la

8683

2. L'a.utoritê 011 J'orgao.lSlll!' compt!L.ezlt dat~s ch>Jqur
payS petit, cQmpt.e t.~nu d~s ooncU.W:rn.s pat"tic.ulléres :;;u
plan nat.1nn3.l aut.orl.ser m-1 d&p7Js~rml"nt d'n.ne hPur~ 2.•1
m:odmu.m <iP la J,rrlc-1-P rnellWI')nn.Jof' a.u rn:ua~ra1~h!' I r!·
d.t'.SS\1.5

3. · La ciurE"t' de_ la. pause v;s-n.t' au pri:":~"nt ;1 ~t:r.!"' ''.
!E' cas é-ch~ant. son fractionn~::!';.-:H d(•Jve~~~- ~trP 0f-t;>!m.nés ft:J.r l'aui.OTJtri- ou l'organlS!Tt.~ t:cmp?H'nt. dans cn<'i.Q\t~
-pays.

-t. L'autorit.e ou l'orgamsmP eornp<CU'nt dans c/1:-.o H
pays peut prf!c.i;ier des c as oU les dL~pQ!-lUOns -dll PP"~Pn!
article seront inapplicabl-es -er. r<u.son du fait qu(" Jr~ conducteurs bénéhclent de pauses su.ff)!>-antRs dan.t,. 1:1 c;onduite p4T .suite- __9'1nterrupucm ryr~vur;>o; p~.r l'hortl:r~: <.•· 1
par smte du caract.ere intenr..;tt.P.n~ dú trav:aU.
Art.icle 6

:~:.:.::c-.:.:..

d 1.'"I pou,oirs nt;'J

Ca.ns la. m~ure ou r::s clern~r,s typ!'~'l de
CO!lt:~1rrenc:ent PJ.S C!'!U errectués p,'H rl~~

Sexta-feira 6

.1.

La durét:- totale maximum dP C(JndultP y compno;

les heures supplementalres. ':l!' doit dE-passe-r m nruf
heu'!'es par jour. ni quarante-hu.it h~ures par .semain('.
2. Le.s durées totales d-e conduite visées au pamRraphe l cl·des.&us p~uvent être calculf~cs en Dloyenne sur w1
nombre de jour.s ou de semames â déterminer par l'auto~
rite ou l'orga..nisme coxnpétent da.ns cb.a.que pays.
Les totaux des heures de t:Onduit-e hXE'.'i au 'P3.f':l·
1 Ci~di:"SSUS dohrcnt e::-'ô' t&du.HS <iaHS_ h!S tr.íi.D.-0::~
}Y..'lrts s'ef!-ec:tu::mt da.ns des c-DnàltlOns P:J._rtiCil.liCremPn-t

3.

~raphe

dltficlles. L'autortté ou l'orgam.snlf" compét.f.'nt dans cb.aque pays détennmera les tran.sj)Orts s'effectuant dans dC"
telies conditJons et tixera les tot.aux des heures de ton··
duite a appHquer aux conduc:eurs concernes.

1. Tout conduC"toeurs sn.l.a.o~ a'druit il une pnu~e apri.•s
une durée du travai! de ciiJ.q heurcs continues t.dle_ t'JUI:"
cette dure!e est détinie a l'artJ.cJe "4, paragraphf' 1. de la

pie.'iiente convcnUon.
2.

La. durée- de la ps.ust> Vlsée- s.u J.HI.rn~raph~ 1 f'i·

des.su.s. et. le cas échêant.. son fr3.:Ç.tl0nnement dolV'ent être
dêterminé.s par l'autor.lt.é ou l'or'ga.nL.o;me competent dans

çhaque pays.

pr'!...,~ «mTmt!~n.

A:rUcl• &' !'

&~f

1. __ Aux tini dt 1.1. px:en-ou convenUD-n. l'expre.Ylon
"durê-e du t.ra"Yilll" a:jgnl!le lt' t.e.m?a ct.tn.,aere pBr le.s r.on·
duc'V!'ur,, a:alulb:
a) à la conduiW et à d'autres tun.wt -pendant la JM'w
riode de ctrculaUon du "Vif!:hJcult,
b) aux travaux &ltxlllal.t~s c:_oncer_p.a,;nt 1-e :v~h!cul~. sr:,
pas.saget:s ou sa charg~.
2. Les ~rtodea de .si.tnPle pr~-ence:, d'atte-ntP ou 1';1 ~

L Lt repos joumaller d~·~Bnduct.eurs dolt ét.:re d'au
1
mol:Q.:$ d1X beures con.séc:uttves 'á.'Ji eeurs de toute pâriod.e
ti-e~ T.ingt-.quatre heUI"U a. compter du commencemmt. de
la )Ott.."'lee de tn.TJJ.l.
· ...'.
.

· ·t.=,

Lo

' ~tre ealouló m rooyenm
"'1>0'a jourDJLller
pont
dete~r p-.r::l'a.utorltó o\1 l'<nPD.lmlf'

su-r:d~·péiiode.s

c:.ozp.:'f,)tt.ent d&Ill eb.a.que 'pJ.ya. ~t ente.odu q,u'U ne
en aucun eu eu-e tn!éneur a bu1t heure.s n1 rêduH
a hUlt: heures plus de Oeux !ois par seroaine.
. 3. · L'aut.orlte ou l'o~ eompétent. d1.1.1.1 cbaque
dLo;:poniblllt.é. pa..'>~...a.- aur le- Vthlcuif!' -ou-au Jieu de uava.~l ;p&n peut pu:votr des durees_ dittérent.e:~ de re-pus Joum::;UJer
et pendant les.quel.les ~ conauc~urs. ne dü;;-posent_, pa~ ·seloh. _qu•u s•agtt de tra.IlS'PQrts de voy&Q:eurs ou de marHbrement dt leur temps p.e Jveot être consldl!rees- -oom.mt- :cbançllse.s. ou seion que c~ ·repos est pris au Ueu de rêsi~
tal!ant parU:e de la duree óu trava1l dans une propon1on dence du conducteur ou ~.~ dehors de eelui~cl. à cond.ia di!term.Ln-cr. da:o.s tbn.que p;ys, par l'aut.orl~ ou l'or~aw Uon que le,; dure~ mxn.ima. .sttpulee& M.UX pn.t'Slgraphe.s 1
msme com"Petent. par les convtnttons coUe_c~_ves ou par e~ _2 du pr_ê~ent. artlcle sotent respectees
'tout autre rnoyen conforrn~ ~ .i._a _pr~-~q~1e nat.iona.Je
·_ · 4'. L'auto~';L.e ou l·oriã..:rusme compétenL dans dia.quc
pàys peu~ prévoir des ourees et--de.S --modallté.l de repos
A.rticl-e :;
JOUtilaller qui dérogent a.ux dlsposltlOn.s de.s para.g-rapbes 1
tt 2 du pre.sent article "OOUJ leS vP:hlcules dont J'f.qmpac':'
l. Aucun conduct.!!:ur n!?" co-a Ct~~ J.l!to-:-:.~e à r:ml.!J\: .~·
:auwdf"lã. d'une ppnotle C"'ntLOm· r.le qu.a.r.rP. heure..<; au -=n-lus comprend deu.x conduc:t.eurS et. pour H~~ vehicu:e~ Pr:u';lrun·
tant un ferry~boat ou U!l :ra.in.
sans. bénétlçtt"r d'ur"~ pausf!
1

-"poúrra
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5 Pendant la- du:--ef:' a e son r~oos ;ournailPr. lf> eonductew·s nE:' doa pa.s c-:rc tcnu d~ rrE.~-cr sur le vClüruJe C'll
J. pr . nurntte de ceJm-c1 !cr.sqL1'1l n pns 1(-r, pr~r·•un·-,ll~
n!!'<"C'S~:Ure:s

?OUr

a_~sun~r :~ seru.rit~

tlu v('h1cuJe c>l- rjt"__

"~

cha.:·~f_',

T,.n, 1Hl ;j'r• '•'I

U~l

;t)

comp~tr.nt

L'a.uton'W ou 1'otR':ull51Ilc

l".)t.~': · ~·;~w!o

t•'.

~;·p:~

· ,._ • • • •]'l<

•''•): P!''v•;ll.
,c,)o·~;t.i';H;o

'')l;tr<•l<".<: fi:P' 1!::

Article 9

l ",r,:'T'

Dezembro de 1991

r!'Jn.o::;::~·•.t:O ..;

l•:'~> f"J'~fl;"(l~ !.'1"'"• I'

~(:f···e;lt_

t

':.''!

''.~:ll]'.l.-t'..'.i
~.,,~,..-:.

dan.s r.ho.Quo::

peut- petmett.re. a tHre de- dP.ro;!:nt1oru ~I'TH"I()r:'lHf>.S
nnu.s uruquemcnt daos la mesure nr>c''•.<:.Sai.rP pour r.!!l'NU~r
le~ t.:ravau.x induperuabjes. de.s prfJlongatlon.s dP la dur~~
p~y.s.

de C<Jndutte. des

prol~n~a:.:.ons

de lu tlutN" _!.lu U:J..rr.J cot1··

unu am.s1 qut> a.es reduc:!ons dr la

~H'!
:-1

Jr.lt:Jil:::'

d!•'!: jj ('.:.,l (!\:'' (
r r· •'C '1'.'1'• ,, r :1p •

~>-;r~.

:;tJ

/J('

Q_u_ rrM:s

durf'~

~·1 ':·~-

hl,

~·n 1'~1<;:

. '·-" .. í:' . ' ,,,

'J "l('~'"lf"t:~

•:ri
I'P ~:·•::•!'

p:;t:r~I·:J.ll''\'o

d<· lnrr_t; p,

"t ·.

1

;p_······

.,-,-t'"":1~"''>

:"rbi·

trales ou de toULE> autre matJtere <:t)tJ.1ormr. a la. pratzque
no.LJOnale. les disposltions dt" la pres~nt.e convention
_!=iO)vent etre applJquées par ~:Ole 1égts1at.ive OU reglemenLJ.U'e.

Arl.iclell

'"

,-,,.,-,,t,.;

il ~:·..:. Ü·" ::rcç:,::): # •.•-r F·.;·lt~· ,.
~•tnr>r Ir- fmlc.tJou'1"lnrn:. riP ::, .. : ~,~·)''''"",

c!

~

, ·.tli:, líl l11C'""!1r•: ,~,~ ~-;,Jr-: :,!' ~.:'r•r :· "" 't'!;'l'·~ rn ~;·~~Íl',"'.

•. ,.._0 p·H vn:f• rk r•11r-,-..P:tn•">i'' r:·•d .. r'ít'.l•::. fi"

f

t vx< r;·t."''l 'lc_l !('
rt·tn''"'H't p•1h!i,..

ti ;~.

::!
L-ll'il'jll"" J!''j C(':1r.!Jtlr.'!ll' n~.t!·.H\~tr·: <..'U. l!..'t'.'.)Jr-; rJ:•:,·
iP.<::queUf'S J~·.; rr~no;r:Hnt.•: rClr!t.lrr::: ;o:;•.•nt. .... fft~t~)"'> r.•'"' ~··
pr~ten.t pa_,<, a la !>L:.t::t.#.> ~·tJ.')r·r~·:HJ(ln des ~Ilicle!; 5.. 6. "i OP 1;

La p:resente conventiou port~ rni:s.lon dt;>
ti('n concernant la. durée du travatl et les J'('p~J;;
par route>, 1939,

l~~
t

couven ~

tr~nsrwrts

1\.rtJcles 14-21: Dlspoo;JJ.ions tlna.tco ty:pe.

de- la pre.!;entc cbnvr.nt.lvn. ~·J.lWJ!llt ou ror,:!:lJJl.':imr r:ou;

Pt"tent daiJ~ c:ll8ijV~ p.aj- , p .."t.lt. ni,l.~~~ ,{liJt.::•l '·"~r d·~-:-. r,H•IIP·)

gar.ious de la -durr::e de rurldu.\t~ dt.'t proJ~mfZ':<.tlr·n:<: Llf' J·..:.
ctu.ree du trava!] cuUtlLW "Jt tiC:l ze!!Ut.'I:J":l''l...'t d-'2 h d\-'~':'Ce tb
H~J:r'JS J01Un:1.hf'!' d.Ont .:i {:S't [,IU.:'!St.l-O!J ---ã, !"~S artid.t-5 tt
ajJt.on~r!' d~~~ d~roya t..wm; !1. )';"!.f'p!w~t!0!1 rJr.-:: ;:;.:tidf',': 5, f
Vtl S oux l.'l)adur r.~;.lr!i. ~).·,""~ ;.H p<.~.nl;n;•p!.o,; 2 dP l <lrti''l<·
! ~·! Clt'!iSU!>. L•..t!!'i ur_~ tl'i ·.-:,._.., l':' !~J~·n:t,:e 1.":!..1-:.:.('rr~~ dt .. ~~-.

r-:-

·.we decbt<t>:IJ:t <:ITlllf'X,çr. :1 ,:.a :-:>.t~!~·~·:l,wr.'~•. a-:.:n.:re <:'f'.:i C':J:'_
r,Utwns llal!OI.'~llf.:; iJU. )'ie'l-.e<; ~iU';Sl \!Ufl !•:; rrr;-.fr•~·g;~·~l'!T:·
n:-ductw.n.s ou (Íf'!!Jg-,'\Wll,i.!> auu.H !St":es eu ,·c~ t'J. C '.J prt~ser;'
n::tth~:-arhrUrL t"l
~.:"P1Gr<> r.h:t 1!~--J\'!l,lr''. rHt'"> .':":.::a.flrf)fl!': ~ o:c.•urxt,tO'-' t"r: v1"rtll df' l'J-;th' Jc J:-: ~Jr· )'l c,-. 11 ~
l!lll:_.1i•TJ rle- j'(.)q•aJt)."~I!.,,Jf; (r•t~·lJH•!,!''/I_:t_{f_;~-:~J'J '_l_t~l'.': 1 11 qq. ·•;
ont é~ !cs pro~lf"~ :rr!ah;cs e:l H'{' d'túJr.o .ap~<!JC-':!L!t'JI 1.. Ju-.

r.·.

:.tnc:te ou plus Inrr.:c H.':'::. an.l,:J.~t~.
peUt,

('ll

t01Jt

te-mp!",

-<;.t".QJJ.Í~.t

r.,1

COMISSAO DE DUU:ITO DO TB MUI H()
.:\SSUNTO: Exame da Convf'nt;âo n.n 153, da OIT
H-5LATOR: Eug-enio __ Roberto ·H!I-ddotk l.obo
Convenção n.o 153 da OlT sobr;e ''duraçã-o
do tra.b&lbo ~ ptonodos de deae&JUO nos transporta. por rodo"rias" - pronu.nciam.ent.o da Co-

~o Trtpartite. iMtJtu.ida pda Portaria MTh
- n.0 3 .%32., de 15-'7-87, t&Yor&vel,. por IJlJLioria. ã
rattfleaçi.o, pelo Brasil. desse i.Ju:trn~to mulW&tera.l - apronç.i.o da CODY011Çâ.o D& iS.• Con ..

forêncla. lnloruaciOD&l do 'l'raboLiho oom o pleno
- - .da dol.pçio bruilelra, oontorme Pareou n.• 1-109179 da. Lavra do eontio ConsultorJaridloo do MIDilltérlo dO Tn>baJho, .lullo c.....dO lk&d.o Leito -.oom.paUbtudade com a ttmd~n

O. 7 o;:-~ 8 r.:J J.r-::~'~', ':\

tJê-,~JI'!J\"">~j·,l•

jl:\f

'HJ•'

Df.rl:lr'!!Em t:'rpr}"'tJn·

eia atU&I du reP"M de proteeio ao trabalho -

.1rU•.'h"' l(l

1.

L'autor:i.Lé ou

I·t:~~<.'l.Di.sm~ compH~nt

pays doH presnH·p;

ai l"établi!:iscmcnt c·-:.m- ünet i·nili";"idm~! de t.Y.Jnt:tb!t•.

Jp~ oor~ditiOU-5 dtr

sa. dC:hn<.Ulce. sfJn -::ontemJ

dont 1l doit. it.ra timtf ,tP...__z Jes

~r. Jt\ mntior:P'

-\:'O~Ituc~urs:

b) une p~u!:tdu.re t.:!c tle..i.a:aW.o.:t UeslwUICJ de trs.r~t
ti;" diJpO.l.itt•.~ d_, l'tu /;1•.:1~ q,
pru.a,v.::ntpl:Jf" 1, •k Jn prft:s~·nt.e C""'~t>'l"T•t.J.f}'.O ~t ~~f'~ :::irrf\n~r.a.w·
ce-a q1.U 1M o.nt jU~t.tU~'!"l

etfec~:U<ef'..S ~n IP'PÜCitUCl\

.2 •• CWt.qua empJoyE'1H d::)lt:
-..) te-.nt:r, s-':!1.1..~ une f•·nnt' IIPP!í'Htrlf?- r;-r.r J';;utor.it~ o-u
J';,T~.a.mS>l:n~
c·.mp-rt.<"'nt :"l'.'.r.:.o; · 1~r~·n1~ f'r!i'.'3. Pl\ r-:o!cvé
~nd.r:QUí\nt

le:!l

h"~~r>t'--3

dt>

ttav~Jl

-r.ot, ..,,.

u•p;;1-,:

{f<:'t

tc,.•t.

corrnur:U:ur qu'H t"tnploi(• ·.
l.l'l mettre Cf: Tele•.•e a, i:.l. dl~p\1-'SI:ion dr;$ lll!tuntés. de
·r.uotn.•h• cfall.'> d«.>s {'t.mdJrion5 a ~:leten:'ll:_!·l _fiR!' _l'a_u~ont~

r or~;-~.w:mt' '=Offifl'f.'tf?nt ua.!l.". !.f!:J'J!lf: p'l~·s
Z,
Le!i. n;ti:if>TIS df' C-OIJWÔl(;' tl'J.d.~:..i(Jltn('J$ \ÍSé~ .CU;<
pn.ra~raphe-3 1 r~.o 2 ctu ~~rE'$"llt arucle cltli,Tnt, Sl ~ç{'!J.:\
revele n~<'_es.:;;uJé vour Cl~rt::r.u.e.r; C<':~gc.nf:s de u.anspoit$.
t:tre remui-;;;,:e.:. cump!tt.C!i. OJ!15 la ·me.il!r~ du po~~JbJe. p::t.r
>~ recou.._t-_ ":.'.:X ----l::>yf"ns m'Jd.o:>r.lf~S-. t"b t:;:t,~~ •. r;"tr ~Y<!!mpJr•.
'JU

:í·'i
ou

t:J.Cll\'Vr".IO!I<!.:= .

I

.::eJon

J!:'~

OT~<\ft';;:D,e. r.•)mr·o;o~t;.>TI! :

rcr-~t-~. )~·-e~abl:r
l:.!).:lfj;U(' r;oy~

::tr.;;

vn·

i':lVtQfll('

ratUlca.ção preeneberia va:tio :nas normas esde tulela do -balho.
Pela ratlttca.ção da OonYcmçào n. 0 153. na quaU-

$U&

dcn.s ehaqu:·

~

-l -

da.de- de membro! da ComL!IIio TrtpanJ.te,

pronunciara.ru~

se oo rep:ruentantea da C<mfed~çio NacionAl dQI Trab&lhlldaroo em~ 'l'1!tnstr1lll ICNTI'Tl. e,. da Confede:ra\'io,Nadllaal-.doit· 'l'n.n.lpOr(loo 'I'<ln.lz'M- (CNTl'),

rt!--

bem:..oamo.o

l't'iAMCISltaata.c:ta.~de

s·•·oe.·cto

'I'rab&Jl1o do II1D1II4I:Io do 'f!"Abelho (lmT/llrb), dalu dia-

~o

~dltt''

,

d& ~ ~arldlca. do .MIo:"*twa"*"' a' 11 ..-.

r'~" •=~fi»;

.,..,..MM• ·

...,..,.. .: ps: 7nse•o..at: "I
(~.n.tatliDacla: •
Cuw*"""'l· CS..IIDI& . . , . . . . . - - - . , . qtt&l. -MJ&ca de .
que a pan. beDafldad& eam a dlm:IDDlçAo d,. 'dlnrltoo ·
da _outra. orie1n&da. da. Con?tnç§.o, puae • extglr, e nisso

ntara certa. o exato cumprtmmto da mesma. ConTenção:
b l •·s~ LSSlm tor. enado estará um problema de ordem

legal JnternadMl&l &ioda que oe aleiJU" que na úea tra •
ba!hi.tta. pref&Jece-ra s.em:pre a nonn& m.a.t.1 be~nca ao
tr~balhador. qualquer que aeja a. aua 1onte, isto ê. que
no contllto predom1.o.a.ra a bra.silelra.''; c) aer1a "ilógico.
ou ao menós um cootra~seoso. aceitar-se- normativo dE.'
quahdade mlenor ao Ja ex::u:tente .. ftls. H/1'5).

2 -

Ou.so. data •..U... dlacordar do

pare~r·

emitido

;>elo Ilustrado r~preuntante da Consuttorta Juridica à{l
-· liTb. E o to.QO não 10 peJo:s judiciosos ~entos exp•n-

d1do3 pelo.s lc.signes m.~mbros d& Com.t.uão Tr1pa.rtlte que
\'Otaram Pe'la ratJ.t1cacão da COnYcmçáo 4!m tda.. ma.s. tam-·

bem. pt"los tundaml!'ntos !át.lco.s e juridâ.e-os Qu_e: levararr.

a DE"lega.çào Bra.sUeir:a. a votar pelA a.prova~ao do ~ocll
teXt.o. e que outros nào são. un.ã.o os- -consub..'itaucia.doo; no
douto Parecer n. 0 I-109179 . .sub;!ct1to pelo ent.ã.o Con.su.J.WrJurid1co do .Mln.lst.érto do Trabalb.O, Jullo cesar do Prado
Ulte.
3 - Depois de .s;uJ~ot.&r o cont.i)rD_~-v~l ('OntUto entr!"
o Projeto de Conveo.çào ~ 8. No~.a Corr.plemr.n~r n .,
18/DRT.R. - ex-ped~da ~lo DJ'rt:F, -. no c-oncernente a
duração maXlma t.otal c o tempo_ de- conduç.?..o. nela. compre~·ndldas as- horo.s e:tLfaorctlnr.rtn..'i 19 hor~,.s r1Jr ("!ja P
.;e p.cr s_ern.ana 'Para o prtmdro e 10 hora:-;. pQr día f' 60
JYlT

~emn.na

par':l a

:7-~!I!!Wda•.

•..s segUlnt.e_s e adt-qu<Jo.a..s

tt"'C"r.ll ()

Il'.l~t:('

f·:lrr·-:P-fJ.~t,

con~iCNa ..-;õe.s:

"O 3.SSunt.? daS hOra.s exl.raoúHifàna.'> que ·no
ca.so co-ncrew .e:x..t.ravl1..'!n o co.mpo que- e:H.3.nwo; 3

examinar
arW~õ:O
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(!

59 dJ.

que ·vem ·ct-:- nonna
C:cns~lllda.ção d.r.,~>

Jll"l"!YÜ.S!P~\

d•J
J.,j:!s ele,; T!aba!h·-:

é. allis, d!!' !::::.r-ort.á.ncta rel~vant.c porqur. !i(' !li
sere em ponw cruCJal de nosso proc-edlmen:.o d •:
pNt-eçao i pre.na.ção- de trabalJJO.,Com <"!{'H:J. d<>

modo gt"rR.I.

est;)IJ.no~

a

manHe~~ar of>Xtr<P."rtla

: -~~~

r;'inc.ta. no lf.J<.::u;tt.e n. ptorttJgru;âo dos htll.a.lw:. nor·
rnalmr.nt,.:> ou ~·~p~d.alrn~·m.t.: dP.id.'rl?n~ prJT 1• 1.

O IUlte'ptuJet.o da C(ID.lK\lkb.ç:ã.o das l...eh do
Tra ba.l.bo e-J á.bora.do pela Coz:h.i!.!Jio ln t.o'..'rin.inl o:. 1;.(!.rirtl d~ AtuaJ-iuçi.u da CLT e trlto publkaz nf)
Hiárh> Oridü dn Unlã•>•.no dia 2 d'i' rmuo dr )9. ·~
por flet.el nua;<.;D,..., 1lf(VIjii~.O.I"I.a.l, cm .<..•~u ~JI~f; •
XXli. ólspüt> some 'O uabn.lb(J eru 'f':alt:;p!.'l·t.-::;

RodovJário.s" .~. ser _corul:ll{rnda a rropo."-~;.l h:çT,
la.Uva~ as dl!:.cu.Jdade..s aama apontada.:; dr;.r,apa~
T_ec.crn pNQUf' e~'> t'CK!<t:! ~-,~~la!.s dt' pr'Ot-<'"Ç~H>, Cj'~t·

Nnt.emplo.tu o Lran.'"1lort.e d~ p~agf'tros p:'ls..-,am
também a cobx1r o f...ca.o.."'P't.'tte rodovi.Qrio de t:n r ·
ga.s e não se pode t-Er t!tl.l dü11da que O mencH)·
nado a.nt.t-pwJetb. no ca.."K> Nn apreço. captou ·a

tendência do dJrf'it.Q

bn.~lloeiro.

TF3J etrctm.st.ãncln

cootere eon(Uçóes t'~tn. qur- a del('g!l.çio f.tO'lCl na. .
mr:nt.al bra.~P.lra• .sem reua.ha.:J, vot-e !aTor.,-v~l
ment.e ao pn:))'!to d~ eor~v-~_nç~o._ s~odo c.crto. ;w

t-ntanto e CQIDO ji't re-ter!1o, -,r1e a. ~.t.Ulc~~ãn du
instxu.tnf'..Ot.o s ser apro'll'adO na SS • Cont•~renrw
Tnt<!rnndonnJ do Tr;(\Q~Lho. rtr::p,ender~. a a e por·
tun.t-dadt: da conr.nnnção da a!uc:Hdn. -~nrh'uçla ~·

-i --Ora. a tentiencia. at. 1Jal e o;::::ar_ca.ntt d_c_ nu.sw Dl·
rr:íto dO _Tfa_balho e a d!'- dl:rpeiu:t; UatP:"r>l:n!U C..'if'~Çl~J
::t.$ p;o!tsWe-::> CJil":, ~las :ma.'l <r.SP\'Cif!~lrlad•·s. e:r.~fl,...rn ur•'H\
l~'VUtame-nt:u;ão plrt:PTl<l.. inser:m~o-.-.:-, J:o C.Jpit,,;!-;
''dw·
I'!."'::lO~H:ôr.o;

E'k<:pPr\=l:s SDhro

n.:tlhu". tal como Ja Gt"..)!'t'e,
virtriCJ.s

Ori"!nt.a-.o;,-e ~:.-:'.-5a.

dur<tr~·C'
l!~'r

.,

~·r·w\\r•,_,,.~

t'~.'Jll.·\~.·

(hsc:ip!E"l~<:bo

01?

{{,~:!

d•-

~;:;

~'J'.<.da

tr.~

ff':!o

t'-.:r.-~c-~·Jr

das n:of.issõl:'s no ~~nLHln df:' n~n:.).::~':" :1. dt:.r:J.::-â(; mann-·r
'"0r:-n;~l do tral.mH·•'.J
inrlnsn··- :· · ·~ :::~:
-. ·:·(.••:··. :~-·!"';;,

mf.'nt:ne.s ou C:.<tt!J.~. :·.rm nn~ t.:l~ _r_er;!rJn:~r.t•) '\;rdc;nt-" •.•·1
:um.da as noftnas -ge·rals- de dura.cão dÚ trabalho. entre
as quais estão as dos artigos 59 e 5& da CLT .
5 - Precisamente porQUot inexiste conflito entre- as
normas otsprclai1 de prot.eção ao ttabaU1o f' a.s ~f'ra.Ls.
quando aq~la.s 11m1tam, rtdu7.~m ou rl!sUingt:m a lm·
nada rnaxima. normal e as horas -.supleme-ntarP,o;

tras.

e que

a lurisprudéncla. para

co~btr

1.111

f';>;·

a práUc;a abu ..

s;.va dos servlç.o.s enraordlnâ.rlos vem com:1na.nclo ~w-~m
prel!ador o pa!Z'ament-o de percen:-ua:s sun:-nores <lf( J'lHSt!1to no ~ 1. 0 do mencionado n;~. 5') 120';( 1. indo ao e;-,;~:-ema. por norma dlssldlal. de t1xzr o corre.sponclf'nl+"
adicional em 100'7(. Oó valor d.a ho:a normal.
-- --

Nem por out.ra razão de oràem t~leolóFricn. que não
a explicitada. houve por bem a Comissão de SJ.s..temattza.ção. da As,embléla NacJ.onal Const.tumt~. m.senr no elf?nco dos_ direitos incUviduais dos trab:tlnaàores o pn~;Z:arwmLo
dobrado da hora extra..

6 - Se assim o é. não v-ejo· co::;.o ·pôS.Sa o Brasil deíx:tr de ra.t1!1car a Convenção n. 0 153. da orr. CU)O tR'Xto
seu.s delegQ.dos aprovarrun .!Cb tO:léJcio que ~e implt-.
mentou. qual seja. repita~se. a aa cansolidru;:ã(\ da. ten~
dência do nosso Dlrrlto do Tra.ba.lho. no sentido de per-

seguir a reducão quer da duração màxima norme.l, Quer
das hora.!! auplementare~ ou ext.n.!, ~eda!ment.e em. re ~
la.ção à..1 profiaaóe:; que.· ·pebu A-U-M earacteristtcA.S f!''J.l~
citlcas. .são extremamente estafant..es. tisica e mentalmente. como ~ o cuo do..s rodoviários.
o; - Slm1fica isso dizer. coJ:"~O ~m assinalaram o:::
(':minent.es iepresentantes da. C!lr""''TT. Orlando Cout.lnho e ~
Omar .IaM! Oome5.

QUI!.

'"Umn

v~:r.

ratlfJca.do.

e-~'"1'

-1n.'>-

trll.mlento 1ntema.donal .prern<::hena. o VD.cuo 'f'x1s~nl.f',
nesse ült1mo clic:po, em rela.çá.o nos tran.sportu.don.s de

ainda maJ.:J, aa d.l.'!rY..lliç:âo en1 r.cmpa~jblllzt-.r nrJs.s-a
t~m.-po mtxlmo de dur&~ho df'
tra.balho por ~PmantJ... pre-,~_tto no lll.t:t._S." Õl) U>xto

cargas. tossem ele-1 f'mpregados ou autónomos. com ereuvo pro~ para a legislação nacional. 1lt"ando a cargo
do DNER e os DNER a. dl.sclpUna da !L,cal!zru;õo. alem
daquela normalmotnt,t. ~x~rdtada pelo Mlnis~rto do Trabalho" !CJr. Pancer de fi.s. G/lll.

Nenhum ut-oúMIOO bA; ..-b o prlrn;a q•Je no.1
~dado enm!nzr. ps.ra--qrut .. dri!le+r~ do Etu.U
'fOto frmn.~. ao< 1atu de· r~romend~io
pr<JPOC"Io p::Jo BIT. nJ.o llá parquo •~ a.I.!J.,ho., em
lnt.etreu. ao pr1:C'JIIXltndo no proJeto de eonYençi.Q.

Com esse ponto de vtsta &e -ahna. em ~Jt:n:ero e nUmero. o e%J)reuad'O pelo lluatre reprexnta.nt.e da &eretaris. de Relaç6ea do Trt.b&lho (ctr. P&re<:er de ru. 12/13 J
E deles nio ae apartam. na oonclu.sio. o.s U\1.3trado 3 n~
present.allteo do. CN'IT, Ublracy Torre.o Cuoco • José Me·
l!enna IC!r. Parecer de fls. 16/19!.

leg:bl.a.ção com o

Plabor a. do pela ·RIT. ·

como.

·- -

~--o ~~--'l&t't.Ul n~ r~f~J:t.\5

""""a

<lcn>olaoio

ewntm

Tlmm!1Ktt"':
A:;~ 4al!e&~>......imoldt. por czo.ndo
nflmoro de )>&1-. que prot<i!l"l! nJt. t<IOI!oda, q<>ra.
u.rn.a-...~~ll<>·.oore • 'tt!M~rt• ;• nfi.o tuna
cutn"eD(!i.o eompk'ml!!lt&da fJ-oT-

m:na

ft'"n!-e<U111!!n~

Em face do exposto. quer me pa.reeer ~ue d~n o Mlnlstérlo elo Trabalbo manueow.... la'rOra...,lmente à 11<1<>çã.o_ pelo Braa11 du normu lnJI!l1âu :na OOn'l'ellçio n.o
1!13 'da·'On', zet»ID1!'II<Ia!>do ·ao ~!l's.Cid!ial que a

dação, nã.c é d~ rnold~ e t.:"\.•ntra.pcr .. ae ao nO!MtO
pru>tcu no a{">nt11Jo do voto 1a.vori.tel &Q terto da
cooTeraão. já aprovado ~rn ' "' dtlcu.uão, pci& tal
pro~imento em nada IlO.S vincuta à rat!tlc:acã.-o
do l.D.:Jtrwneoto qu'!, e!l."il! sim~ e- o moment.o er:u

rattnque.·..

tõc.s da Ordem~ d-o JJ1a d<\ 85 ~ SeMã.o dra Co.nf~.
rt!-ncb. lnterna.dr.mnl do Tl::l.valb<;~", MTb, l97g,
pags. 85/B!H.

Da:-Ãssesso'r1a pa'ra ASsUntos" lntem~~.CJona.is

qut o Pai.'li a&.mme R obn~:ttv;"-o doe ob.-.;ervá.~lo tr!l
noMo or-dr.-nzmento ju.ricUco" fCtr. "~~...::~lu~õ~!!! ~
Parece-res da Conn'.ltorta Jur:idica sobre as. Qut':,~

-

.~----

--

·

···

1.

Rlo de lo.nonro. 5 de noJembro de 1~87. Robe11o B.addoclr. Lobo.

•·•• · : .

•

E-lo

Of'/CIRCULAR/MI /CDT IX .0 023/87.
Bra.s!llt., 8 do -outubro de 19e7

Ao: Dr. EUgénio Haddock Lobo

Sexta-feira~6
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Assunto; Enr.amtnh• .cópia

p.:ra «:x!l.rn«:

t-

pare-cer.
Prezado Se.nhor.

Em nome do Vke·Pl:'f..:.J::l!!!lHe ds Conlls."illo dr. ;o:.re~tt'J
c.lo 7rabalbo. Dr. Ama.un Mascaro Nascunento. t!'!mos Q sa·
ustacão de inc.ammhar. !:;. :!.!'ler.o. cbp1a do dQcumenw
a.o:uxo retendo, para que ''cs.sa. Sen.ho;:Ja proceda o dt?vlào
exame c !orneça o respec-tl'>C p.ar~-:-er ~nbre o assunto:
Ccrd1als saudacbes. ~- ~.;rdl.a. f';jl.l!l."ir'Q r, .. AraUjo S.j,
.\ssessou;,;. r' ;io::,.-.ur.tn~ 1 r,1,:'!~-.:t:-:'::r1<l1::,

Dezembro de 1991

b) S6 p€J85Uem d.t.J:?Cal~ aJ..Oda não •hareadn.!l pela
lei interna;
r:J se ~uns :r;r-tl!l"9-CÕ!'".!I c:oncor~m pt.J'\ 11t mr.ill07.ia e/ou
lll\~r1t"lc;on.mtmt•J tU! o:-ol-:or.a. tr:atc.rn""mo " pubH-:·.!kt,;4o d>!'l fl'!li
taUstJcM du trabaJ.ho:
d) se são nc~'S.!!:a.ri:ll.S p!!ra a ir!;lplemeot.v,i.o ou m"!lhr>'
l Ja dos cont11.tos d-o Bra,"~;ll crnn outros pai.se:l:
f)
çõ~s

se não t-xute JncompaUbtlide:de

e: leg1-'lação tnterna;

entr~ !'.t.Ul.~

tU.'tpo:s.!·

O se •.em caso de ratirtca.çã.o, haver:ta necessidade de
adequação da legulação naclonal aos cllspoaitlvos <.lu Con·
vençóe3;

g) se, ne:ste caso. haveri.aposaibWd.ade de 11e promover
sdequa.çóes pertm.ente!l no Jfnzo de 12 meses a partir
da data do depósito do instrumento de ratllicaçi.Õ.
.:::~.s

Ua:

As.:;es~onu pttr~

1\0:

ConsultrJr JLIJidwo

.1\so;;untos In:nnlar.tt.mr·l!:.

JUno. Sr.
Ur

AffJ<llH'i ~·1;"~;-c:lrr:" N:t"·•;;"

.r·-:·

T'.ID. Cousulror JuritL\C'(t

'-lnusr.!'!no du T.:-ab.fl.liJo
;-;esta
Senhor Cvnsultor.
Apraz..nos encam.inhar a \'o'S!:.a Senhoris Pllr::l que seja
submetido à consiUeradio C:a Cornis~âo d"' J.)JrP."ito do Tr.a·
balho. os P:1receres d.as Cc~J.."..Sôc!> "l~J~Jattnes u1stnw~s
para P..xam~s das se-gumtes Corn.ençt~t·s P ReC"r~mPnriAt;"i'lE's

-

Com:en·~O n." 135 e R.ecCmuÜn:ln.Ção --n ?_'- i~3
T~«biJ.illl).dÕres"

teção de Reprt-'•se-ntantes de
-

Convenção n.!) 140

f.."

. :__-- "F;Y:o·

Uecomcn~O,:Ci_(~- :n.'1 14R

"Li·

cença pngn rnra €'.:studos.*'.
-

Convenç-ão !l..O l-13 .e l~~rotmtil~ç.i.0 n
abw;tva.s -· trR-baJ . tt.a.r·mre"i ITl.!g'"";tn'tf'S

~JRÇÔt!'S

Lif.' l.RUa.ld.atlP.. de tr3trut.Hmto"

- -

°

!Sl w-· "'Mi·

-:-_ r~omOÇãO

Entendemos que. tais elementos poc:Lerlam servir de
rotezro para exame das Convenções lnternacJ.onais do Trn·
balho. tombém pela Comls&áo de Direito do Trabalho. Os
!unc~c;manos do Departamento de Nonnas da OIT. Sio de
optmao que, a não venticação. em partieule.r. das condições
dos ltens .a. b. c e d. aclma. torna praticamente sem e!eito
o ato de ratt!icação. O processo "rat.i!icar por ratWcar ..
deve ser eVltado. salvaguardando a importAncia e soleni·
dade de que .se reveste t.am ato de ratW.caçt.o de um tns·
trumento

int~rnacional.

Os pareceres das: CorniMOes Tr:lpartites, que estudaram
as Convenções suprac1tadas devem ser exsuninados pela
Comissão de Direito do Trabalho. e em seguida submetidos
ao con11rcsso Nacional, em virtUde 'do Art~Ko lU da eon..
tltulção da OIT, (documento em anexo), para apn>claçio
quanto à oportnntd•de de rat.Wc:açl.o ou nio 0 u .Recomenda~, apenas para conbecimento do LeeÍslatiYo.
~No cuo da CoJJ~çAo, conv.!tn. ameis. esc~areoer ue
a obrtgaçto do oubm!Mlo ao cancr-o Nadolllll nAo
plica a d.e propor a sua ratJticaçáo,

'ln..

Na o~o.rtUnidade renovamos nossos proti!stos de eie-va·da. cons1derac:ào e apreço. - Bahlj Am.in Aur. Assessoria
p/ Assup;tos Jntertw:lo.ruus .

'

..... rúnvr,u;Ao n·n -lfi.\ ... P.~-::~Jat"Hf~l\r;.i-•.) .~" t';l .... "~;rr
\ wo~· dt· ~aur.ie no 'j 1 ahalhr

A:; Conussões rúlpan.\•.es

~~tltUH!s.s

pelas Pm tanas n

°

3 JüO. de 30..10·86. PortJU'l..O, n, 0 3 3'.:ii._ de 30 lV·SS, e l-"ort.a.rla
n.c 3 089. de 20-3.S6, par~ ~l~e cinS Gon'\ll!!n~~,. n. 0 .! 135.
140 e 161. respecttvnmentt!. con:1Uiram peli!S au.M rat.l!Jca·

ções uma ver, que a h?gislac:io .Wtt-ma brnsllein. já atende.
perfcjtamem.e. !lO e§.tn.ttudo nn.s Ccnvf'n"CÕE!. ora j!!rtl e::."uctos.
A Comisslio Tiipart.lte m:s::ttt..\d.'t pela_ Po.rt~ n. 0 3.568,
de 19·12·85, P!l.lll
da Convm;to n.0 143, eonctulll pola
não rati!ica.çã.o deste instn.un~to ,.l.nt.er:nV-ioruU uma vez,
que a sua ra.U!ica.ção J.tnpb:~"l.a UJ:l::Jl ratonnulilçi.o dA arua.l

•=•

poUtJ.ca de 1mjKT*Çio pa.ts adP.-qU::i-lt;. .t! ..UI.n8 poUtir:.a coeren·
tl" de m.igroçôes intemn.cioruus cc.rm fins d& empr-ego"' (Rec.
n. 0 lSU. O novo Estntuto do 12strao$:eJ.;>:o d'!liDc uma i.al.i..gT.a·
çào .ms.ts 1"'8Stribva. ae.letJ.va. llmttru:tn & a:upl~men~ de
m.ã.~ra eape<•iaH;r:"'ia, com » mtra.d.t. do eatn.lli!Úl'O,

para ocupar

emp~o p~eolo<,l.'io.

Jl::..mn. tn"""'o a

lona:o
pi'IWJ, o 1ovemo bruilel.l"o """";..,. lmpcl&ibWtado de t!l~>
tuar mudr.nÇD# no Eotatuto do EltfltilPI.ro pu" ~lo
às
dlll~ e ~o• CO'lldt!<lo ""· C<m~• n.• 1«3
da OIT.
. .
.
Ao """"" r.ncomlnbo.doa "" l'>U·.,_,. <.lu c:.ornt.l{lo;o
Trtp&rtlt.ea. talrer. lleJa oportuno 0\li"rll' os lqU!nl.oa ~~.,.
m•.oto1 ad!c!Ol!:!la qlle ~ri.o.m au.r:1ll.t.r a dt!c!ato quacto
a oporrun.tc\ade de r&ti!lceçio <!J!.• C'O!'IV""Ç(\<!~ e!t1ILIM:
a) ~ a.s ConTentOes n.(losll.S, ltO a ~&1. W..orptJt,.m ~,..,..

ços &lgni!icatJ\1011

na. lt!gW*Çio n.acion.rd;

OF/N.0

••••••

Brasi.lia. 2. de outubro de 1987

E'xm.0 Sr.
IJr. AJJ;n;r P=anotto Pinto

DD. Mlni&tro de E&tado do Trabalho

Srasllla- DF
Excelentlulmo lleDllor:
.., eomis.s&.o desi~Dada pela
publicada no .Diário Oficial da
julhO de }987, ltllle-H boD.rada
Voua Exeel6ncla o relatório é a
lhOll, para 01 deYidoo

Portaria MTB n:.o 3.232,

Unláo. ediçáo ·de 17 do
em, POdef encemtDbar &

r:onclu.io de oeua traba-

tlns. obeclecl<l&i u tormalldadal de

p1'1Wl.
~ Ccmtotme .., .....ulca, a c:om•n•a. por ID&Iarla de YOioo
<trt. - - · ,..,....-p~,-á:lal"dealdlu--o~
ta'JOl"n'ttlmc~ t. nMc ;ler· da o;auaoc;io~wm SJiiWÇO:- ··

·AIN.I

7

I

'1

e

czwtw o·.,. ..octDF+"*'

·•'•

••

e

'

or.n.

=

Ja \ • ~~:;•"" '!C.t,rtf."- .., .'!!)
cu.\oo, :Relator.
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N. 0 1:13, DA OIT
Belalédo

A Coml.uio Trtp&n:!te dulpwl& pela Portaria !.ITB

n.• 3.232. de I~ de )ul.bo de IVI!7, publlcad& no Diário Ollcl.al
da Unláo de 17 aubaequane,' enca.J:Tftl'ad.a d~ ex.am1nar
a Conl'enç:ilo no 153. c:.a Orpntnçi,o l.nternar-.Jonal do
Tn.b&lho. que ••roa aobn "Duração elo Trabalho e penoclos

de de3ea.n.IO nos tra.naporus por rodraf'tu". com vistas a
possiblUdade de au raUticada pelo Brull. reun1u~se: a 1
So d~a lO de agosto de l987. U 15 boru, no edllic1o nde
do Mlnl..stério do TriLballlo. com a 'IJrueDÇ& doa ~egUI.ntes
membros:· 1) Drs. Orla.ndo CoutJ.o.bo e O.tn&.:i jo:;~ Gomes
representantes da C:-r:t"T:: :!l Dr. Orlando da. SUva Vila
Nova. representante da Searta.ri& de Relações do Trabalho: 3) Dr. Mauric.to de A.zevedo Penna Ch.e.ves, repre!>en~
tant.e da Consult.oria Ju.ridica do MTB:- "' Dr. Ub!r[l..(:y
TorTM Cuóco. nprescnta.nr.e da. CNTT. Neaaa. QoC!.U:iA.o toram
dellcna<IOI o Dr. Orlando COntU>ho pr.n. prt>Gldlr a eon:wsáo e o Dr. Ublracy Torra Cu.óc:o, como relat.or. fl>:Jilldo-se
o dia 15-~·87. às 10 hol'll!. como elala po.n a outra reunião
e f1nnando-ae o consenso de q,um, at* o dia 10 de set.E!m·
bro, todç,s devenam enen.mJ..nha.r ~WJ pronuncta.rof.!nVl~ IJO
relator. Fo1 Hdo oficio cia. CNTT soUclta.ndo substitmção
do Dr. Hl!llo Gols Fern-.1ra FUho pelo Or. Jo..•u~ MPnen•s
Senna: bJ No dla 15-9-87. às 10 horas. no me3ma local.
com os mesmos representantes e mal!s o Or. Jo.5é Menf!zt~5

cnrr

lk:W & ....,.,...,i24·~...... Cil!knc!Dndo quoo • ~ÚIQ{O bnr..u..tn ~ n<>rmu ID~"M!!
d1ai'JIJl"twpdOt eW.m.,do~.:JlAJ'JqlD~, emt~ alnda
e:d.Ha...mus.to.a d.\aeipUDa.t. ·dadaa .u .Upte'~•<!•- do Mt.or
transporto. Adsmala. a C<m•ençM lfo!D ampla .,_.,.....,.
para o cl11dpltp•mnnto locJJ a. ~o o meal.xe de
HUI d~tlYa. nu normu trruH'I'!I.ru. em n.n.t1A conb1hu1
para o •pcrfelc;oaauwto da:t.M. o rtJP:rtt.~eoUnt.e c\11, Con"
sultorta JuricUca do :PSI'B pronundou~ae contrtx1o a utlllcaçi.o, poalclon.&Ddo çu• u cll.-p<)-'!iç!iet <la l<!gal~>;~o l:nnsllrln 1á.o melhore& do (Z't!.e u eor.usta.nt.l!a da CooYt~l'\t;·ii) 1t' a
ratl11ca.ção r,rarli., no pl~o 1ot-erno. O!> rtlrelto!: e obt 1.
gações. nelu est&.beltw.::tdu. on~n.ando-o.e riJü U..'"ll uno
con!lit.o. po11 que "'a parte bcne!lclada com a dtmJ.n.u!çiJ.o
dw: dlrett.os du outras. or1gina.da dm CO':l'feoçio, p~~ a

exipr, e. nt.s_to est.ara c:ert.a.. o eiato cumpnrnento da mes·
ma convençao. Salienta que não é poaa:ivel a n.U!h:.ação
pa.rclnl da norma 1nternac1onal. O repre.sentantoe da &:crf>ta:ria de Relaçõe3 do Trabalho pronounclou~se favCJrn.vpJ ~
mente ã. rauncacão, r.alienta.ndo a compatlbllldade dos
disposltivo.s da Convenção com a le~slaçi.i.o bras.Ueira .. con.
frontando com n llmJtaç:lo da pronogtu;ã.o extraordlnâ.rja.
lim1tad.~ a uma hora", enquanto que a. legi.sl.B.Çâo bra'5ilP.üq,
a permite ror duas horas. o oue. entretanto. não ·constitui
obstã.cul{l a ratificação. Ma..~ifestaram-.se-. por mruorta dr
votos 1trê-s votos a 1a't"Or ~ um contrário) pela rntihcar-{ul
da Convenção. cabendo enClUninhamento ao :c;.,..rn o 's 1
Mirm:tro do Trnbalho. psrn os devldos ttns.

Senna. da CtiTT. para a:nec.ill.Ç~O dos trabalhos apres~n
BI"L:lilla. 15 de aatembro de U87. - OrlAndo OoontltJ.bo.
l.adot. e conclusão. TOd03 os membros d..e31gna.d.os -.pre.!;IW- Repr. da CNTTT - Pre<i<lente. - Ublncy Ton-es Cuó<o,
taram suas ma.nife.staçôeos a respeito da matéria. a.s q;,1a1s Repr. da C!I.'Tr - Re.Ja.tor. - José M~r.s~ .MniU. Roe-pr
se encontram anexada.s ao Prest:nte relat.érlo, pRTR efeHo da CNTT - Orlando da Siha \'ila Nov•. Ht:'pr. óll SRT .. _,
de encaminhamerito ao ExcelerlltWimo Senhor Mln.tstro _Mauricio .AI.Pvedo h.n• Ch.nes. R(>pr C J -- 1\-fTB -··~ Omar
do Tra.balho.
Jose Gomes. Repr. ôa C~~Brasilla. 15 de setembro de Hl87. - Odl!ln_~f> ~o-u Unho.
Repr. da. CNTr ---Pre:!idrnte. ·-- Ublca.cr 'l'orTe5 CaO.Co. 0!. n.{) 251/87.

J-

Repr. da CNTI' -Relator. --. Jw~ Men~ Se~oa- ll.i.''Pf
da CNTr. - Orialldo d.."'. SD,..-A VU... li!t)wa. R.t!!pr. da rutT
Mauiclo Asne-do Pe~~& Cba•~. Repr. c.J. ~"'"~ MTB -Omar
GeDU"S, Repr. da (':'N;:"'M'.

DD,

do .t.Unl.stério do Tr::t.bal.bo

os membros tia Co.tll.l.Uào Trlpal'tite dC".s15foada pf'la
Portaria !.ITB n.• 3.232. de 15 de julho de 1987. publicada
no DIÁrio OfleW da União. edlçlo de 17 IUhBequent•.
encarregada de exam.tnar a Convenção n."' 153, da Orll3·
niza.çio Internacional do Trabalho. que ?eru. &abre ... Duração do trabalho e periodor: de de:~c:an.so nos ~pqrtes
por rodovias", com rutas a p0311bUJdade de ratificação
pelo Brull. reunidos. todo&. na u.lll de rett.!llô<!a ela Se<: r etar1a de ReliiÇÕes do Trabalbo. do Mlnls~rlo do Trabalho.

manifutam-•~. por maiori& de votos. tavoral'~ente a
rat.lfteat;:lo da ConYencio. noa term.oa doa pronundamen~
tos ·anexoa. Os np......ntantes ela Confecle~ Nacional
c!os Trabalhadores em T:-a.nsportes Terrestre!~ entendem
que "'a eonYençio ineorpon. al'&nçoa .tpUI~tiYoa na le~

lllllat;ão nac!ODIII", •com a qu.al nio

eoll~,,

lndll%\ndo os

setores tntereaado.s a uma ma1or obHrvaçio. da impor"·
tlnda da llmlbll;lo elo trabalbo uu rt><lortu. como lorma
do ae preYintr llddl!lltli!S elo trabalbo. lá ulsttndo dl!d'PllnamO'IIto DO-tocolnloo 110 l:rllnal>Otto·lntomrtadu.ale !Dterde~

J:Dte:I:U:t8m

P.-.cberia

R~lat.or da Comissão Tupartltr
1nst1tutda pe-l!t- Pottarls. no 3.232,

Br&.Sllia -

Con_rhtúo

traia_

lO de .set.embro de 1987.

Dr. Ublra.cy Tones Cuóco

COMIBSAO TIUPARTI'I'E t'AP..A OPINAR
SOBRE A RATU'!C.\CAO DA cmrVENÇ}>.O
N. 0 153. DA OIT

naclo"••

BrasiJ~a.

I!m.~> Sr.

• -~nw~Jill:"t"'smne ·de con-

~Jq-..._a _. ..~,

a

C:tlt:n rw~lo

O Ttcno a.:latc.te DQ - - 110 tn.naport.e

,.,.,...D-PiiiilW»·~Jel'!

de

gf? raacdrmal.

DF

sr. Relator:
COmo nolii!Du eotlpulado na rennl.iíD da Comissão Trireall.uda ~m 10 de a~to últln.o, enm.go a Vo.sso
Se!l.horla. o pronunciamento dos reot"eM!ntantes d('st.a
Co;t!ede-raçã.o na.. aludld~ Comissão. relat.lva á raurica~ão,
pe.o Bra.s11. da Convençao n. 0 153. da Organizaeào Internaclonal do Trabalho. que dispõe sobre a Duracào de
parti!<!

-r::a.ba.lb.o e Periodo.s de :IJf.osca.ruw nos Transportes Rodo.
vui.r1os.
Na oportunidade.- apresento a V. s.•. os prot~&to.s d('
pessoal estima e apreço. - Orlando Coutinho. P~ldent{>.
Pronunc1a.mento <los Repre.senta.nte.s dos Trabalhadores
na. ~missão Tr2p art1te. illst1tuida pela Porta.ria nUmero 3.~2.. do Exm.0 sr. Mu:Ustro do Trabalho, p;ua exame da
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Arilco 1 _;: Deflne, uto BJtlp:o, o ámb!to de :oplieação
ao conteúdo norm.a.tivo da Con•ençã.o. Por prtncírJI.>, é ela

s.pJ!.eá.Yel u:m. Tez raJ;tfir•da a todoa OJ wttdUWrt'~ de
v-eie'allll &Utomoto.re2.. ssul•:-' 1d01, OU Ujt., T1ncol&düa po:r
~~a.""""'

......... ill'l«;~l·

:>«;<l.'>dJ-

·~· trllollP,::X''e ~. ·~"" ll>~nr.!.

dt !'<'....,... "" ~quer...., ....., .,,,....r ..:lao de
õe tn.:nxpo:rt.e cte- ~ • de m.<.:ut. Q;fllil'r dto
ot.lru emprqu que c11.at>O'Ilh&m de t:ra.m'lm!tfo proplin.
.e~J.un elu 1nduatn-.u ou com~ p.~. _
--

~r~

0 PJ.ri.gr.a!o 2 dute a.rt.li"o ci.1.l'põ0 wb..."'6 ~ D.iill.·:;!i.htUdM:.. d.u DOrm.a& AO..S dt.DOIIlllU.dot eonduto.rtt.s a.iJt.6.r.Wt!K!'S

de Y::1ctuo.-s rodov1L."1o.!: e a.o.s Inf!rn~ dt I'U& hr-:!.IH~t nno
a.s.:tt;.t.r.:::wdO:!I, a8Jvo Qti.IUldo a propna Coov~il~Vn 1_lf.p·nn.Pil
-tom :~.~·::tu:;o Cbi:J:tl"á.r!o.
--- -A.fÜI<l !:'._- 'fratS!. o ::utJ~o z dlli !2.t"ttldn"~ !'fo 1!'.5t.IP...1cMemb"\l, ~~~ prr:r.-:""d~ i7l. rs.t~nca~i-..1. t"Tctutr da t:.:~dd~nCla
nornus.rJ~tl.... parclnl c~u ~!"'"l'll. tl.(l'U.Ut~ e.At.egrn1ns ~ eon.
dutore.s ele .n1r::u!ns que er,p!!c:1!bt":a: tJ-J!.!U']X':t~l wbant:'s
ou ct-no.,_tiçor,:'l dt:" tt"'rul.'Sp<rrt~~ r-.m n-!:il.o dlU condl';o-e& tét··
nicas de ,e::;:..11cração o.tl (J(' {~fmdto;t';.~~ lo~P:~'.s: tr!l.I'I!P")tt.es
dro ~mprr-~-;:_:. av..rtr:L·~P..:. ou.flon·~\UJ.L!t, t..lt-sr1e qoando ('f~ti.Ht.tio::•
por t.ra.tol~j cu l.'f"lC\UtJ$ e.,otpeeJa.l! -e dC!'t.l...c..ados exctU!:t~
Vf:"'ieu.lo!l' ".lWt.":".üd_q. :-.ue _t:i!I-PilCid~Qe ti!! _transporte dt"
f.prr:nD_": (.'tl f1••Jdvs ·n~~t".!~iii··JruJ. t:t:.!l:!P:Jrtt>, d~ t.U.:.V:Btn>!'n·

to ou e!tlJ•tr~,,;n:; 1 ·, :J.'f'! ···.•n:... f!__ n~rrn(U'J> rc0rrl(....::i c·
tlomb~lrQ.:;I. ti:l:J..."''p-nn..,~ a~::.tlURCb~ k âl':'ff's~ rlartonaJ O'l
JJt>.ra t"H~rvh.·rg; fXJl1-i.trus. 01:t ~·;.i r.. r .1trur.>-0rt.e..s p2.r a ,..,"!r•J·~~

e.!!.Sencials àos ~>:J<!'r'C'~ puhlh~ru. den:d'\"

Qut" n~

"!Xf.IIOta.r.ioo

em r-e;rtme de oornp,.tl<;i.!l t."Cl.U a a.!.lvl~l!de pi1vn.d~: t.rnm;.
pctt.e~ IX)r t:a..xb: fJUtn.'5 ti~J"te-.:: que. ~m rn.::ão de-~
velcnkl:> utilizado!!, ~nn e~.-p~('l::hJ.de t1e tran~ll-p'?rt.~ c""
JH"S$0~ OU de 7,\("I~Cilth:.·rta..S . .(!i!\~3 T'f'tl':UT!IOS

~eloc.idar.il!!! .u.:~.::...t!ll.!!;.S_ t:l!'rUJW:.l!l..S. nfw

l!m.Jt.llàO..'I

OU.

a:.

Al1.i!J"O 6 - NS'!st.-t ar-~i;r.>, l.õi?&e- a C-onvfmç:ii.Õ s. liJ::::Uta~
ção cH.ér.la e ~ma.rul.l do ~~ d..e ti1Jt:tu:1'lj{~~. cotnp:r-eend.Jd::t.,:; :e.s heras f:tt.i ~.<Jl'tli...'li.r1il!:, e::.., nr....,e e Qua.r-~m.a ~ oit.c
hüra~. rr,;~pN~t-l9"!Hll'!'H~~- m.~.n pe~rt.út~ Qu~ a l'f'17,i!üp.çàu o·J
a :J.utortthttle c-~Ulp~~u.te t:o-o.u.a ut.It.t:tltc-er o cri~tl~ de
-eáleolo atra:vh d'l. mMU to-bz!' n.r::1 nt..m,..ro· df:' d.lu ou
sefl:UHlM fpF.lr~p,::·.l\fu 21- E r,." ro:~.ni~·u:;!ç: 3 !'~T~~-,H~· !. l~·'i'J·
r.;I!fl. ptlo !~i=:;:,J~·:it.:JI!", tlr) t.PlJ..!t'(' rnludrrul r5lir·Jq n\l ~~'mto~i~J
rJI." '-""'Othn-~;_:.,~. qu'jf.;J~.~o o:-. t:"-; r'.!.r··1.n"'1 ,-:"' f!f ... t;!"'!:'l ~m cm.>r.t~~
f_.-Ô~.'í TfP:r'l..\nlh'lrí'r')!1T')T"' rnrt~,..·~

Artir.o 7

-~-:ri'..~"'J2.'1J.ln.

~:·)R ubrJrt:•.l.-:•iir:rL~·~t>

, . .,

~~ar"·'

'-n •fn 1·
'.< )·' ·

o

rl••

T'~''.\"'1? (1"' ·i~·r--:t;t:.:o
!•:!··~;. :~·:•:-::

[""'1-'rr ·.p·l"

;~····.r,~n.

''llr: ""~"

.---,-:".1·
•tr;

tl(•f.r.:rnü!!:tn~

t.-~tc;j f'Gl)t!n~n.;,

: ... rt1.",!;"t.':.lnr

:·.:~ilr

·• ''-''•) 1r'.(.:t•r."'.rn~>t!t~.l

f

.. trl.i~eo 8 -~- P'J.!i.:.A. aqüi a Cvnv('nc~io n rf?'gular o pE>TJO-

Je ctesc:a.nso entre jornada.s, para ~.:st&bel-e.c.é-lo~~em
'.!'lo menos de-z hora.,; consecutJta.r. a ca-.rja vinte p quatro
:·::-:-n::te tparag;rato :!1 que t.1.l pt>nodo possa resultar de
~~!~;>..média por pt'rlodos que o ltf~1slad:Ot pod! dctenru.na.r.
rc.o;..r,_;~.J•·acto o mini mo· dt" vtn~ hor.'ls d_e_ dPSC'~ Pntre
._. :1:-:s 10rnada.s e- não mais dt" duas V(>Zes _nor seman3.. J3. o
;'·t:a~rra:o 3 admJtc. J'hl.S:.a o ~c~;ú;ló\dor prever di!erent~
!'":'!Otlos de descanso entre JOrnd.dM _segundo ~F!Ja o
t ~ ansporte de _pa..ssageiro.s ou de carga..s, ou segundo Sf:ja o
1'~-scanso gozado na resldénr..ia do condut.or ou tora dela,
: ('5pdt.a.dos os minJrilro regulado!!_ pelo art.:go, O de~ca.uso
('ntre jornadas pociera também ter rrgulam.ent.ar;áo espr~·~.~l. quando o trausporuo f0r eíetuado por dull to_ndut.Q:-PF rslstema de du;:>la equ1pr) ou de vE-icUlo que utillz~m
!.J.1Jsa.s ou trens. tparàgra!o 4l_, Por ultimo -~par:ig-rato 5l
.. ~ttpuln. n.io e-s~ar o cotzdutõr obrt!!:ado. durante o PE>rmdo
._:.4 dt"sC:J..nso ent.re jornadas. a n.ermJ.oec.er _no _v'eícUlo.. ou
;1:()ximo a este._scmp::c que tenh::J.. tomado precau~õa.o;; rela·.!.tJ

ul&Jia.ru a t':dg1r .e.
regular.ueot..aç5o e:tf)rr:ial est..at:é~!!ida nn Co:r!ve,pç_ã.o _Pó!.;:>. ::n.:; a .seguranÇa dO veicu~o c.u __ã.1. tá.;rgti.. ---"'----'---~
OS casos.- de E'Xtlu<.:á'l €.t:;:r.. »"..-:l, .o:H~pr~ _O ra--:t'np-:::,.fQ 2 dútr _
~n.tgo qu~ ., PP-i~f' f.'('1T~!'Pl-"T.:!'.•· d<.::"·;~ I'.'~.~J.bell'~t: I)crin.a~
adequada:::. .s:,~brí' >.1 d!l~"'r:-:1., ·10 tJ~I)alh':' f! r.•<; pr>;:_ocln.'> d.t:
.'\rtigo 9 - Perm.it!', e~o;;te_ dl.5'J'IOSltlvo. ·n- es_ta.bel~cim_{!'n ~
dP.~('Il.O.SO,
.
_
:0 drj exc-eeões temporâ:rias. na rhe>dlda necessaria ))ara
"':e-tuar trabalhos mdispe~ãvers. prorro~;aç·ão·· da. duração
Artir~ 3 ~,~ Hl~pr.:•r ;; p:~.:s~ute art!~o .scü;.,.._~ a cPrl~a~
do tempo de- C'Onducã>J e do trabalho lntnterruptQ.
t.ryrJ,..dn.de da r..·:ll:l'S.fJ.!tl :::..,, t;.:fif~-C'út'~ slJ~d.!caJ;; ·i::> -P.[r.- •r:ax1mâ
hPm <>orno reoducôc.o;; da durat'âo do de-:çc:anso diário. nas
pr~p;arJo r,"' f'WJH~9!r!t''"~ tr~:r:~-"'.dQ.:;;. a.w.~s rle q.J.itr.l'J<:'r
""ll:Uirttes h.ipót-e-:;-E's: ·a) 8Cli.fcriteS.-- a\"nriõls atra..'<;o impred~i.s.l'lo_sohr{' ()1~"-.>::ttH·-~ o~e _SP<J?.rlJ_f)bjeto___ .tL.1.:o; "Jl:.pn .. ltl~··
v:~to. perturbacão do servtç.o ou lnterrupção do- trafego;
du Corn·('n';ão t: ~.o;:tn. cl.~•p<.l•.!r,ftiJ (i{-el";irn·llte df.' uuun.:;, r:~
L) no.s casos de fO.tça mruo_r; c"l quando ne-ces.sà.rio pa.ra
pec1f1cn..o;;, s0!.>!'f' IJ t•.)f t:d~t:Jmr:Jit.:'l ~·J<,1 triprtrt1-.:m~
:ts..<w;>~ura: o funcione.menw de sen-i(,'O!J de interesse pUbll~
A.rt.:i:r.oc 4 -~ E...; te <J: cu~ t:Onl."d!.u::. a t:XJ,:;ress5.o d~.-s.ç.i.o 1 o ~m cara~r url{t'"nte f!' exi:::epc.10oaL O pnrágrsfo 2 deste
do trab.a!l)o r'?rr-JI) "·~rw~· , v:rorlo<) tlf'dir:?.dn pelo er,pduto:
d.:S·'\..1J;,natlo a (·nnr11:r·ar> ~- ~Jut.co:; uab,l:ll·>~ dJJrat;l-"' o pi'·

;1rllij'o ~nn.tt.to qu~. quando.r-m razão du coDdl(:Õe& naC!o-

r:alS ou loca:Uo em qur. o

~ervtço

tr~Ul.!,porte ê rea.l1z.âdo.
~t.rita du norma& da!

de

nOdo dt" f:Jtcu.lnç.i'ln do vt•ktllu. w.>rnar!u n.~-1ueJe -d~:~ trsUa·
lbo.:s e.uxlllnJe& Qll~ .t:~f' t'ret·v~~!ll ~0'1 r~!V,â.t.:> a.u v~ieulo.

não seJa

seus

p&ssag-.Jro.s nu r:I:U"(!:!'!.S. O_ pliU'igra.to 2 deixa a
!1l.cu!d~E.de do Poder ('t"ti)j'Y'UOn~ CJ!U~Id!r.11.r oornO ·part~ cta

tP podl!r4_ ~utor12'ar prorrog-açÔt'!

duru.çao do t.reb.aL'1o. R_a!e o.:. tln:, d3. Cr;nvt-nçã.o. o.!' p.P.no-

.. ~ trabalho ininterruptA"> to reduc-ão da dur-ac;ão__ dft _9..e.sean..r;o_ di.;lrto. as.strn CQffiO a.Ul:.Ohzã.i (-;lt'·cecói"s à. aj'}Ucação
dqs arÜ!lOS 5. 6 ou 8 em rel_acã.ó_ aos cQnduto_res __a:utó.t)._Omos

dos_ de SlrllpJ~.s J'll"'-::enr;a. ti~) condur,q,t+- de ~p~r_a_ Dll. c~
dl.spmúbllido.-'.1:...-. p.>.~.~:' nn i'~cü vti·:-u lo .f.l ~Lno_f-i: aL de ti e.b.;..

i.ho.
t.?

duranr~

de

s~u

m

-q~i~tf~

7· ·-::--iFi'>Tt,RiiN ·n~o Ciso;.\C•? hn·em,.n-

tcD?ru

dl-r;pn:-;l~ho. a nt-n~ltlm conduto:
deve ser p!r.tn.1Urlu cor~du:tl!' lll.J.n'..~nur_}tamer:r-E:' o Vt>lt:u.ICJ
por maios Ot' quat.FJ t•Orits . .f"""rn ~~>!~t.H:i.r um.<f ·pau.o;.á. F..;;.:1
condlç&eJ nJ.('ion·aJ~ ;ürt.i~ulare..:o. r.~)_éfl;'ra a ··atftotidB.C~
comp("tNrtP. a.ntnr:T.ar qlH' .... f.?.~-}f!l)_ t1r cont!•Jçãn tnm~
t.errU~ta t>f:'J~ ~lnl:ldO- a.Q m.:bnmo flO!;~ 'tna.J.S-- uffia hU!?~

ArUt;o s -

P!!r C'!>la

(parSgraio 2J. O· p.u-:ina!u 3 de.i.%2. 5l.b crit-ério do l~gLS~
lador ou :&.utoridlll.de nn:c.:.onP.J tuar A. d-•ua.ção ·da. pausa e.

se tor o caso. o &et.:-!iadrir.uunento

~.,o t. a ln:?x..lr.:énc.J.a
de>..:t'a paou ~m ru.ão df" f.HJt.rs..s Or.'O'~D.t~s no U:>mpo de
eondução, ntOtj'fa..d.n.s por· Jnt..""!rap';f.,;! p~v!st.a.s .o.o horirlo ou do carãttn !.::.~e-:mHe.::.te do· trab.e>.lh(r

~_.rtl.~os

pos~ve!

a aplleacio

5. 6, 7 ou 8. a autoridade ou organLSmo

oom~ten

dos tempOs- df" c_onduç-ão.

:>;·_ \'e.Jculas r.odqyiàrios e aos' membros não a~~_latJ_ad.os
Ue .sua taro.ilia.. Neste caso; pOt declaracão 11nex~_ ao inst mmentó de rn.urtcaçã.o. o Estado--membr-o de vtrá de3Crc-

•·n essas cond1çóe.s

~acionais

ou locai.c;. bem C<)mo· a-.,- pror-

reduçõu ·ou excecôe-5 permtUdas de •cordo eom
este. pa.rãgntfo. No.s relatórios que o ~~do~memQrn sub-~net.er a apreciação da orr. exigidos pelo artigo 22 da
C:m.stttUicEo do org:a.njnno. d~Terão ser 1ntormad05 os
progye.!.S03 tretuado.s para. uma a.plicação mnh e.;,trlta ou
!ata do.s artigos 5, 6 <I! 7 da Conven~ão. A declaração
ane.r.a poderá s_e-r anulada ~m- qualquer momento- por
un~s de-claração PQJfterior.
rol!:açõc~.

Mt!ro 10 -Dlsi>"'-"'-••· neste artl~o. sob mtcan!sruo de
da obse-rvV.O.ei.a das nonna.s de nrotecào. pelo

~cz:uoie-
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estab-elecimento. Pf'..lt. autolidade ou órgão ~om:pet.ente. dE:
;; l c:Jldernt!ta lndlrldu&l. de controle. com a l)ruertçi.o d~
rnnd~ç-&..1 PU& sua. expedição, conteildo e forma de- ttU~
ll:l.&r.;àc:J pclo.i eondutore.a; b) proetd1mmt:.o da dr.elu&çi.o
du ho.-.& de tct.bo.lbo etetulldli.I."'8UlJdo,. perm.l&d.o oontldo. DO art~ca 8, com u c:trcu:n&ttnciu que u lt15tlt1<:&·
rom. Feio pa,ri.ç&fo 2 hn;>Oo • 110 emprepdor a obtlpçna de manter nj181Jo que tJ:a41que u-.bona tM-ttabm.lbo
e de deoe.&lUJO.~ t.odal: .o. oaod.1Hor.w
1 •~• .._,.
tm.\'!lt\bt:dsl , ,
I
L 'sfl ikA"~IdC:IU& *dd~ Pltttmlli ~~·a;:qu.o-·
!!!2•,Ae contmJa-pr-sm -~por-~
n:odemo.s de r~l!:13trada~s de- Tot.hx:tdade e tt:m:pQ Haeó~
~ r""rcsJ se-gundo norm:u ~.!tl.l'>t!-Jtc:tdu fie lu a.ut..o.rMtt.ti'!!
(•t.' ~'"ll"fp'h'l'!'.

;\.rti(o l1 --- .impó,..·-SI" s.qul, a crüv:;<\o df' ."thf.... m~.~ ~~-·!-f"
quados de 1n.'ipeçii.o. GUe <.'omp::eenda con~rol~ nas r.ttJ
presas te D3.$ t'O"dov!as be~ ~orno ll"an~êt~>s a~-~I"J1ll:\fi:l!.o; r1"o:
"a..ws de 1nfraç-âfl

Por de.rrua..ndar. e.st:a..s últJm:t..'l prorlrHn<!Js.s, a.

ção de alga..u:s

&.toa

fl!:lrTie~l!

ape:lu adml.DJ.Nt;re.ttvo,, ent-tm·Jem

r·..::·

siYelllejrtm ~l''f"tlTI.dOIJ tm m.rne:s rlt dO'f'.e mN~ c·:-~r!\.-_~,
da data d:.~ depÓ:i-ltr.J do_l.t:.:O::t!u.rnrnt0 de r?.'.'f 1t''<'-":"4r·
Zl

Çqn,.Jt:r;I:Ã-0

São e.'l.!a.<J M oon.l.id'f..ra-;~ qu~. DQ.. quellc.!a.d~ dr;o r!t.,Iro.sent:t.Iltf!:.l. dn. Co.n!tdezu.;.áo Na.cJ..o.t:.:tJ_ do:s "I'tlt..~lr•\tior~..:'
em T'ra:pl:po-rt.eo.a Terr~ -tmn'Pflt;ia....nc• . :r.P-'-~"..ntu P
eon.idenç.lo <lua lh:&tllJ!:lll n"r.Pnbs.'Ctl ds C?lnb.••ii,.c- 'r:i~'1H
Utft, pa.n~. ~ncnmtnh.!U:'1!1!!nh:.t .. fll&nto~. ~!.() fi,.. T•1 , ... 11

--

do Trabal.ha, pr~pont:f.o.. fb.t«, "" Df)Ot.:t.'!A:"JJ..> ,!':Jr, :1'.. r.;L•r·~
~ Gll..trumm~q--~'--'• l>"-""'!1'< ,;,, •••

Qooq-~~'"""'--·.
· ~·10 &. ~ tlo-allll'i7 .•..• ~- ,,,_ •

"""

......--..

, '.,.;

Ot1clo SPT/OAB!Dl"IN,• 30/87

,\.rtJI'o 12 ou 21 --- _;:;·ne! a"'?.l~.,.!l 1':~"'!.1tf'1~ !:r.~m<~."i r·
::i uns as C:n~verJt;Óe".S ria OJ"I.

Em H de

u~.embro

de 1g57

Do: Suba-ecreL6.rlo de ProtfoçQ.o ao Trabalho
2l

EndertÇO: E&plan&da doJ M.lDJ.st.erios. Bl. 10. 6. 0 andar.

O Farc-ct.or dl!"!!!t.a C~;~o.f'f"df"r11.t;iQ

A p:-e!.E"Dtl! Cçnvenç5o to de

'7resso

Na~10nal.

:~er

Bra&llla -

I'at1t!cada ra!.'.o

uma vez que- etet.l.'"aruent..e

(;~:.n

1nr..o:rpor~

:t.Va."'lços Sl!Z'nlf!catlvt:ls n:1 leJn.Slação náclonn.l. At'J H'Rithr.
r.e rnalleJra fie:tlV"~l ~ cortl!-1.:1 a ouraçãu d•.:> trJ.b~lhu ~ '~~
;1enodus a e ctesc:an~ ra~a os c'Jndutor~."'i de_ ""lCH!no; ff)·

doviarios.

pre~nchc

e!a u:;n ""acuo na lc-gi:s!a(:.ãc- trabD.Hlls
ta. a qual. com especU1cJda.C~. J'á. tratava de taJ..s cond1
côe.s de uabalho nos_ d.emus !ti!' ti>~:'! _d~ tra.n~p-..:-rte: t•
aéreo. o nra.rtt.tiD-Q e o ft'tT:)Jtà.rto, todos wm r'!'nulamtnr"'
ção -especial.

.

Se!D colallr frontaimen:e com a lE'ii~lat;ãiJ r;acwr.al ii
ta:s nonmu gera...s_ c.onsta.ntes da C.On!',.,.Jllctacti.tl da-,

\'l~e-nte

~t':S do ~raballlo prrm::J.~!a:n_ !}O lli'JS.srJ -en'.(·ni~Jm~rÚ,n :;1.~·~
.J.~lflcacao' ~l ConH.'!a~;;.t' ;'~la rtrJrm~dLZ1.ç~·-~ r 5 r-~·c!!Jr:,.
que de-correna da .sua adocão, lndUZL."'la os set<lU!s.ln.t..cre.s

sados -

Ag: Dout9r

':"orre-:s Cuoco

DD Rela.tor da COmJ..s.!;i.o Tripart1te para exanunar a

Convenção n.0 153. da. OIT.
Assunto:
Tenho a satisfação de enca.::::unhar a V. s.• a analisE"·
coneemente à Rat1ttcação da COnvenção n. 0 153. da Orga~

nu:acão

ln~rna.clonal

do Trabalho. que trata da duração

do trabalho e penedos de descanso nos tra.n.spon.e"!i- por
rodóvJa.s, eontorme esta.belecldo oa Uli.J.ma reumáo dos

membros da COmi.s.são Tripartne. mstituida pela Portana
Ministerial n.• 3.232/87.
Atencioaamente. Orlando da_ Silva \'iJa Nooça Suh'it'cretar1o de Proteçáo a.o Trn.balhv,

c auto.r1da.acs cnca.negada.s da

f!,t.;.Cai~za.

çao trab:"tlnnta. (P.l prJhc~aJ. e d~ regularoenta.cé:'i.rl tli'J tr:lr.
Sl:_to- numa ma1or obs~n·aç-;i() da trnrnrt,:'utcin da. lantt;J ..

CONVENÇAO N. 0 153. DA ORGANIZAÇAO
INTER.l'ÕACIONAL DO TRABALHO
Relatórl~ aos Se.Dhores Me-mbro.s ·da Comis.são
1Tipa.rt.Jt.e. J..O.Stllulda pela PorlAna

çao do trabalho na!!. rooo:na..'!: co:no f(Hrna cte S".! pr~•"':J.
~ ac.Jd.enr.es ~o trabalho com ta1s condutores, decQrrr.Htl''5
:a !ad.ga !lslca e mr.nta... Re.ssrute-se a xepercus.lio df'
.:us aclde-ntP_o;: peJQs: lj.lr:os !Jslcos. mult3s -.·e.:es tr!-:.irtau:

-Min1ster1a.l n. 0 3. 232/87

que cau.;;a:n nao t.o áo pzb:>nO co-ndutor_ r:nrilú t.a.mb-r•rn a_r>•,
(~a_s.."iag'!tros tlotll:.P<Jrtadr:J!; e a outto'i.

conduU.:.r<':; r.:.e

~JUt!rJ:.

;eJculo.s que acnbam per ~e-r nel~_, envolvidus. ror <Hit.rl;
~a~o. no que dlZ re."!'pelto ao tra.bal.ho dos cÕndut.<)rcs d~·
ve1cu.los que operam no serviço de trar..sporte tnt.err-s.ta
dual e- Internacional de pa.s:r.ago:1.r0!. a Na:rmn cm:ppl~tlvm.
ta.r nY 16/Dr. 1"R em 'ftRQr de.dt 16 de oututiro <\11!: HriB,
data e~ que to1 pu_bllead.a .1'}0 Dlárlo Ofkial da lJnlâo peh.1
Dep,.rtamento NaclonaJ de Est.r2dn.s de Rodagem do ~H
nisteno dos 'Transportes 1.DNERJ Jâ consagra. z-egimt! de
t:af::aJho que diSciplina l!:clu.siv.e o tempt?: m3XJ.mo de

ducao pE>rmJtido aos conou!Zlr~ de.. f_orma ldP.uuca.

pela Convencão zJem

d~-

a

~on.
ptl:"~

fnst1tuir mecani:>!I1os

ae con.trole da. duração óo trabalho e dos p("rtodn.s de
d.esca.nso que atendem & norma.intern.actons.l. A.s.s1m.. uma
·ve-z:

Ublr~çy

condutores ée '.'!:culos, empreço;.rlC~.5_ ou autúnC'

~as ..emp~esas

c~mzada

DF.

~atitlc:~Ldo, es&e:

inst.rament.o 1nt.ern&elonal

p!~ench~na

.o vacuo existente. ne.ue Ultimo campo, em relação a..os

tran.sportado:c.e.s de ca.rgu. fUMem el.e$ empr~gados ()U
autónomos.. e<~m ereUvo prog:res.so pua a. ltgi.sle.cão na.cto~
na!. llcando o. ca.rgo do DNER e a& DNER a d!,,clp!J.nu. de·
1lscaltza.çã.o, além daqueJa nomt~lrn-e_nt.~ .'e2:~.itadõ\ Jh'!'.lo
ll!lnl3t~r1o d<l Trab!Llho.

lntt-odu,çã.o
A presente Oonvencão dis-põe .sobre a duracão da .tor-

nada deo trabalho e dos repousos obrur;at.ónos aos em-

pregados em empresas de transporte coletl:vo e- de carga
naClonW e lnternaciona.Ls. e amda. a todo.s os empregados
motortsta.s. me&mo de empre.sa.s que não exploram o transporte c:omo at.ividade eeonóooca princtpal.

Não se apllc:a.. toda. via. aos p:ofi.ssionais .que ~xploram.
por c:onta propria. tautônomo$1, o r.ranspo:-te de carga ou
de passageU"OS, dada a i.Dexi.Mkncia de \'tnculo err..p-reg:lt_iclo.

-

·Permite a. aludida. convenção. no seu D.rtigo 2 ° que
a autoridade competente- em :rna.té:ria d~ tra.balbo exclua
do campo de auo. aplicação os prot!sslonais que reallzam
transportes e5pecia.is, ou alguns deles. segundo a .n&tureza
da .sua exploraç.áo. t.aia. como os transpone.s de etlfe-rmos.
Ce empre.se..o:; agrícolas e norest.a.is, de segurança nacional.
táXUi. bombeiros, _et.c.
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Pro·

:\o que diZ ro:>SPf'lt.O a J0ro<:.d3. -d!:' t!'ab:iHw d~s:o:;~.s
!.\.ss1ona.is. previ' a Convenc.ã.o. no seu art.i~o 4. 0 . q_ue __
duracã.o do trabalho slllmlfzca o

?.

tempo dedicado pelo.'>

t':n;>regado.s na ~"Qndução do veiculo t' em outros se-rVú;os
.,.~li;p·es com 1 el:.l('ão ao veicU:o. car~as ou pnssa-geuos_
1:x:1 a JOrnada $t'manal em 4B 1 quarenta e oltoJ .horas e
:?.

.1omada diâ.ria ean 8 toH.ol horas. admltindo a
extraordlnã.ria. de InR.ls 1 t uma t hofa.

prono~

Dezembro de 1991
.-,- •

-.

-n, --

4. D.1 <'C:l1t~nç-ão C::..; ~'J:r.r: 0.h"-"l•':1"1•':"."=-f••lfélz i ~--:
::nc_ird. contida no 1tem l e a ouU!!. III)S it_(!ns 2:'3. du:t
e~urge a pC.!:SibilidaQ~_ ge_ urn.l._ Rrare _ cc_n:;equ€ncla. q..: .. :
fP.J_a a d.e que -a -';"lal-t..e be.nehclnda CQm a dlm!nUJdl·o ck:-

dir_eJios Ua OJJtra. oriv.tnada da CI)Il'l'-t"nciio .. p<J.o::... e 3. Px:t! ·
e ·nisto estara cerr..,.'l,_ o e;~:...1.r-~.1 r.:-tJm~:·nm"'nl(> (h. mC'-:-r··.
Qtin ven_çti.L'>.
·

f;açil.O

5.
COmpacJ.hmda.~~-e

oom :a

lf'~la.çào

E

oa:

coru:.oJidada at.ual. no que respeaa a 1Urna.d.õl d.iii.ria :<.r·maD!!.l e penodoo de dP"$Ca."U.0 obnnt.onos. confrontando, r~v
re:m. cmr. ~ Um..itaç.il.o da. pro~acâo e'xtrab:rdlniija, linutJ.da a 1 <uma) hora, o que na ststemáttca do capltulo da
duração do trabalho ptrmlte a prorrogação e-m- até ~
ldua.s.J honu extraordl.nârias. !atendo-s-e mister a 1nclu.'São
d e::.sM ~res n3.3 normas e.spec.i_al~ da tutela do
trabalho. s~r~ cotiv-ehlent~. pnrt..'ln.to. na htpót.(".:tf! da R.G.Uticaç.ào, a a..d~n!l'-'Çi;.Q f!& .11-cfJIJI!\~.fao lntem..t-.: DIJ! ,qu-e C"'r."''·
à prT.ro~..o;ào d.rL Jornl!.d!% d~~-l'l r:mfUt.1:1!.mlt...Ls.

ceorn~

pr4:y:-t_lt>~e
trELb!l.UÜ\dor~ QUalquer

<;onfll_f&_ prf!~omjnarã
C.

Flnalmt"nf.t>.

Raa!u:ac:io óa ConveH~.:.iG. e::n l?.!:tUd!.!. J::.tu porque a:. n-;_~;
mas i:TltNn~~ s.ão comrr:it·:....t.e-~ 't€'fit'l1t::2-n.t~n~. com o rp<.
prece-itua n. norrba tz::.u:r:::l.:te.:.CJ:~at nJUJ___ ccuu:.Utu1!.:1.!_o r·~.
(>tJ.n:..culQ a Wnlta:;ho -cã ;noJ.N/1!1''!-I.~So porQ'JAnLO tari:ID-:::~
as·p1ração ao~ t.raba.Uucwr cs_ qm· p<Jr c~JW 9:-dvir:à _ç')!n ;:,
mo:!.un1zac;:ão d3. lr2"~..::.~a:::-5.o c.ons:):Udn.da em _Vtllt::'f_.
Orlando- da S.U11:.. \'.da.' ~ou. p,,.prrr;l!r.t~..t<t1!' dB 8~1:-Eta_::·:J
de Relaçõe~ dt: Tntba..lt·IJ'!\~TfcomJ.s.sà'j 't:;"J.'l!'".J.te. l•-~>tltuíc.~a p~li --Funar~.-.
:!.232/81 íDO c!.l Un:.ão.de 1";'--7··871. do St. h:.~

n.'..:tl·u d·:. Trabililo r.na E'!t.llmin:t!'

!!. o:;.nv~fl~t.·J

n'' !:"11 d3.-o:·;;3r::iat-.ã,-1·~!l.lf>n1a.ri~~J d0 TrJL
lho
C..lrl' !:."':JTI':'c:cD·.-;k_ ·{1-Lltaa:•:a.o r.iu t.~aLJ~tJ.,
T.

J"f'!!•:r-_10'> n-t- 1/r-.~t:"i'l!).'\.lí ""' 3 tr,:~n;•~.r-.:nr-t".t; L:"(l!"Fl'H "l:: ·

!Ji! ~Jc;pru:r:.r.s

rl:t C~mt~~<:rv;,
r1·"'lf1lma. l"l'Cnr.s UG fl'!"' n ,.,..,

·t:Ui'l'ii;'T)ÇJ~ü <ie qPfl :.i t!'~;.a_
Jrtdo nela. Jt'flt.:-;J3•~.:...o b:.v•. _!e:_:a_.~n1t~ ......'J:'l a:; r;~)..';.!;-a.c;. .Jf·.,.~---
ÇÓt.'~; sao mr?il1Cfl:'.'5- t.lo' o •~ \:s·{l<v.j•t·c·!n .,~_,!)
rrt~rníl. t:.t t•:

teçà.o ao tra.balhndiJ·r

que

Er. n!"?1l~ (jliP. rt::t Z~rr..;

salu~:rH--P.--5!"

que a

ra.U!1rno;~.u

l':'•.)m :,.. ...

salva nã.o i: a.dUl.l..:i-SÍVCl no âm1.1IU.l da QrJ'. 5u.J;o !'!C. Jnev1:;: •
na própria Ccnvef.!t.;ã-o. c qu1: nãn n.f"'t'n~f.e nr' C<'.'>., r r,..

sente.

7. Do exr::·o;~tto !IO.mr.:;,, 1-J'O!.!!, !.'::o:nf•.niTittJ t r~~Ucacã-o ('!::~
convenção n.o-15.3, m~~., !"""ltqn ... ~ tl~"tr:r:n_. el~ 90 m~7J.'::;
uro co:n:-.1~se-nso. ace1t.ar~se normatJvo de qualJdadl" lnre-~
r1or ao Jã. eXJ.Stent.c

Dhu~.d~:.Quatir"J atual o~jdc os. t.ri-t:.WD... ~crt>....!_ l'!'lVW·
dicam. L.."lc1u..o;,vr; 'u~ ccruw.!J.h.:t.e. a f"trlucÃo rta jç•ma~\;1
de traballlo S~cia!JJ.t r.;.';.c1 v~mo.t; dtnc.u(d!d'CS Qt.iazlto

Na. OiJÜJ.iã·:J- Cos til)Utos·

a:r>r:l2

sempre a norma. n:u:t.l!( tr.-n4{:•:~ : •·
que ~<·Ja. a ,,;a !C·i1te, isto e. qu~ ,._,
a. brasHtlrn

Bra.silla. DF. 20 de a.~o.sto de 1987 - .'\J2uncio A. PC'n.
na Cha\-·es. Re-pres~n:.ant.e da ConsUJtona Jundica ao l-1-tln:.s.ter~o d:J Traba.lho.

(.on.el~;o~

'i

assim !o r. -::--..&do esW:i. um :pr-obltma
lntrrn<:~.í::-:ma:

trabalhista

Os p~eeitas ·editados pela presente convenÇão com.:.
patibill.z:un~se com
di!oo..c:;ítivo..c:; embutidos _na"_l~~slal"~?

o

~o;e

crctem lr-JZal

atua.J

-

-:•

::!_. Pnr outr~ Jn.rls ·:.,_.., C0!1V("_t:H;~W::~ ~?: ~.t_n~a_d<.'.s · n:ui!t.
l"J.t.era:.s. a.-bE>r-t:l..')-~-r-::tH!fcn:cáo" d(i!;. F.St::~.,j().S.~!lu~·mt)rC\o:Le_ uJu;t
Vt'Z ratlficada:. pas:m:m ";f I.··tt~'gi3f~ a·- a·specU\·a 1eg1Slaçáo
nacional !Arnaldo Sus.'i~k.i.l:d ir1 Dlrett-o ln~rnac1onal do

Trabalho). Assim. ~ u.:;;;mdo lennlno!or;:la de DU!lu!t.. formado o :>..to-rr.lo""::J. (:J. po~-:---:::':4 Gcn-r:ençã('l. crladrna das :r.<r·
mast. e aoor:tedtlo o ato- cowUcãu ta ratlflcaç.ãol. o E"'~
tacto estar .:i vmr.:ulado iHplele instrurnF:nto•. quP~ pn .. i5s-·,
gerarà no pllJ.'IlO tnt~rno r;,s G.luüto.s e obrigrt;r;-&es nele e•n::>. ·
bel!!Cldos E !!Outra U.;s E:f(tl:1$ será inorrra.nte ncJ"va i ..
int~rna, porquPnto ilcsruentido sô tem poder a tam:::
da denUncia d'c! m":'nct.o:.tut.r;:la. r:.;.tJJJcnç.io_
3. Em H:.sw:n.o. a altHtldn._ 0!}'lve_oçií.o ~'l.o_ 153. -Se r:a~.
!ica.da e a.prov.;d..l. •.:.-.-~lo .Dra.s.t.l na torma pll..;"_a __1sso pr~Jvz.-:;t:.
inem·porar ~.,(.i .. r.,.··'M> uos~ direito_. vale- dl.1;e-r. _...x:tr;lPll.'menr. 1 ~
rã.. alt-erara. ~:.:.\.!., teYO(ln.ra a l~!~S.l:tcã.!L biá.n.i.lcl!:t q ~~ c~::·:
: \:"" ··•)Hr:Ur; .r~>!a~-}1. CI.'!'. ~·:l. a L'Xtt<H'.trllt~:Ot'e.

-

COS\'F.S('AO l'oô. 0 153 DA. OIT
R.atf.ticaç.ã.o fPI)'Ss-ibilid.:uJ("J

1.

Conteudo d'

~orma

:\ Can\-·enc;iO n- õ i 53. d-a- 0:-:-. Cefme .:;obre a du:-ação
do traba_lho e penedos cie repouso de motonstas no.s tran!ipcrtcs cié pessoas OU de bens. lDtenOTt>S OU JntCrD:tClOOalS.
Abranl!e todos os moronstas. ~;io so 05 que trab;llham
:1:1ra emprP..sas que exploram o.s sérYlÇ'OS ~de- tra:n_st)ort..e:.
Como os- _que opera::n nas rmpresas <QUI?' utUizarp o transuort.e- ccmo mel<> -pai a os Proprws emprega.do!J ou propnas
Cargas. conhecuia..s. no Brasll. como empre:~.a:s de transporte propno.
Não se aplica. e\-,dentemente. aos trabalhadores autô~
nomos de bens 'Ca:nmhonelros' ou d(> passageuos CtaJOSc.as 1. tiada a meJUSténcta de \'Jncu.i.açâo émpregat.icia.

. Perm!te ainda que a autor1dade competente dP. cada
Pais SJgn:u:ano p.?ssa excluir da aplicabilidade da r.on'-'enção d:.\·ersas cater.oMas de. mo~nstas. como os que opE".:
rlm em transporte-.:: E"SpE"clats. nos transoortP...S amC(.IIas.
nos tr:!nspo-rtes de entennos e tendas. de segurança naciOnal e _tr;uuporte de taxi.
. No. artigo 4.0 prevê que a duração do trabalho é linút:;~.da

ª-O penado

balhos

awu.U~res

tempo -fie---tiFcillaç-io--do- ve-icuio-e- tra-.;ca:o passageu:os e cargas.

d~

Mas deixa.- bem claro que os períodos de "espera ou
disponlbiHdade" somente- seráo conSJ.derados Como tempo
·de eretiVo serviço se for deterrrunado em convenção coletiva. de trabalho ·ou .. qualquer outro me:o, conrorme dispuze_-r a prãtica nacional".

Exige uma. pausa para repouso após -4 horas de traba-lho ininterrupto, pam;a essa. que poderá ser tracionada,
pemutindo exceções.
Fixa. em nove horas por dia ou 48 hora.s por semana a
duracãÕ lnaxima de ~rabalho dcS moi;.iistas.. penmundo a
compensação àe horano.

Assef{ura inr.erralo para re::ouso.- ~ -._ãJ,iilleilt.iÇão: apôs
c-ada cinco horas de trabalho conm:.\Uo~~Bini t:-órrio -repousa

mimmo de dez horas em cada 24: hor_a_s. podendo ser
para d-eoz horas a :é uma v~z por semana.-

_r~du

Z~do

dos

Prevê tambero formas de esclarecimento e de controle
~erv1cos. inclus1ve com nonna.s adequadãs e serviço de

mspeção de trabalho.
Dá ênfase à negOClação coietiva. permitindo ·que se

_ pr~canns condiçfJr::. p3r;J.
l"~Ue

QU3.Ill.O

:lS

linh.,.s meno..o;:

4

·

·

-

-

--

A Utulo .:le ex.emplo, podemo:! referir a;
1. hor*rlo de traba.il>O, com lomadA de <>ito h<>nv<HA;

2. lnlllrvalo de, pelo llll!JlOII, 11. boml oontre d=• Jorru.d"";

·Esse S!St.cnta

4

!Jora~

suplcrn~n!.alf.!~

ta.xis~as

-;>.,

:-.=o to(·~flli€' :J•J:; tiJC!St...."l.z; ·.J mr!:'ilri brastf;:lro r,.;(',lU_l. sem
àu\•ida. os aut-~uwmo"i.. mas ::n::lm rJs ot"tnPI"f'V.atin~ dn!ll r:-tw. ..
mada.~ "cmprcs:>s t!e 1.:J.)I"'Jr,'... .

patf"r'l:'··tiD't trldJ~cUll'-''-"1

nnrm~ pá.tdn..!l e ;cltjt.f:·zna::-!oquP ~st.a . .c:t~anxa.r:ti~) r.o e11tr-e

aquelas em D:ada \'Nn a comubuir rara o n.p·N rl:'!-;onmP.n·
to, ets que as pnmc-lra-. Já d.i.'i.dplinam alr-m tdo r•·,-v!ottt:<.

Além dO Inal-O::. ê do:üra.d3 a.mpJ.2 IDO..!!{Mn p~n -o ili:ici·
nllnamE"nto locai. rr,m 0 pPr:n.J..S,:O:.lVO p:ua ex:r;~çi.~oPS s. qn~se
~adas a.~

normas.

·

Aliãs. esse !J_crrr.!s.s~-x_o__ e. ~:'{!;ft.'m~m.ente r-e~!:~_ar~.o. d?-d~
C'omnie:-nriade r.i'?' t:.rn st.!t.t·~na dP tran:::r-·~rtro a
C'oor.:-a a mal e'UI!:!'ldo d(''~o. ..:.e_.s nunJmo:,.; _dP_ c!.i~c!pltn::J.rp.r:n··

•1 extrema

:o. contornv" o ttp-:l e- n

rf.''2'~:J.O a que servP., rsr"'t!nhnenrE
":n C':\!;0 c f' f"l).'iãt'r:Jr·.'~, p;Jra n.·:ri&<'s urbJ.na.s. rn-rtrr:prJil·
La.na-; Oll df' 3 gmmera r.1Cl;.. lJ r'tllTlO~ eorn r:o.I ~.c te n.<.Wr:a ~

propnas.
Hã que se con1;u:ierar q·..!.e o E:a~;il, como um P:lis continente. em que o t.ra~:u;OOrU' rf)dov:i;ário cont.I!br.ll com
ma1s de .80.,...,., para a nrcUlacâo t'h'! pr·s."tta.s- ~~ rJ~ h~P~. -com
imt"nsas dist.ánclaS e care:lCl::tS de bo:.las estrPda~ am.da
necessita de melhores nonr:m.s S.Q~rc os trauspn-rtt'!S: c.ole~
tn.-rJs ou individua.LS. de passa.ge1roc:, e ('loS dE ben'J.
Além do mais. o s:st.err..a dr. t.:r,.ntport;: l,)m ~ido or::orado por empresas pnvaria.s. ;>. titulo de concest~ão cu de
permissão. o que eXJ!Ze não so o ape:r-tdç·onme-.n to da:s n<.·rmas legais apUcávei.~. como o mr-ll1C'1r a.mpl~ro g')V~'>m:a~
mental.
E diR"a-sr.. de pass:a·:n~m. qu~ 4?-~,t:i.__C~rr.a J1 ~i~J-r:Tn:\li,~a
:J.dotada.

p(.lls Qll€'

rar::lo atr;nes dP

[.;:,t_ados.

I?,"T'iÜJllo;>j)tp
o f~')

t1~fr.. lt'1l:1~

r::t;

O).l?!íl':'la~,.,l

~

.. ~ri-:>"'!,.,. t···ry

_.f,,.ft,

q ..:;l.·1t'1

ar·llci,..l:"l..~.

~o tl~~•'·n:::!..tJ u. Q!.i". à. e.r•'1':o;t at'l<'.L
Q!Jó3J"''·O t;>, r->lt.Wc~';'tlo c-h_ ~nt'+""nç.Mo !'Tn
apreço. E 1st.~
i'~Uê" 13. rl.l.-;i.K;,-mo:s d~
U~U?n.'.'l.S QU!!
d~tpli.nam rnt-.!.1 r:c que c pr~~f..!l.to. a.petr.t'f' dt que mt.uto
amda f> nece!S'l\rio '..!i.tclph.nnr, t:'t.a.d!.ll llrl ~o::.-l:l.r-.MM~ ~r

O quadro -arne.s ctdw•

ro"

no:·mt.\l'l

renr~'l._ E bV-> é po~-cll·l'~! na.lu.:'3..r s~ tnf:n~.!;7to .1> ncn:n• tnt!"rnllclOn&l.. tRD"'.iJ::• r:t.~ 'V~iJf.p A.~~~ ror ~1'11! f~~rn1t\11.q.8,
::tlém do qnr: j~ diY~"'i.1Un~ ~.rrn-:o:~JT..ntH;..e:.

Nio T~.A.-~ .......C.f'II!'U,et,".~ ,'\ J!!~-~'St}l!.?{'~.
d6o 1!>/l"I. -- m,~;...,,'Y t'o'""" C~?eo.
... lO!lt~ J!""~ ;.i~or,P.., ,F.~:;"r~~.

Illml!l!o.. 11 <!.> <AI<>1't<J
d-t

"t.~r:tl·

n:

a onlur:o.· U'm comprov~do (!11'0'
o:x;JlrJt'~!1r:·r~!:.:U: :::>~bl!cn~'l. _e.xtst.f'P t"'!l ~~u- i.l :g_u!'l-5

tem~s~ rev,:;;-r~.~o

''ro.non:pçamP.J;Jtl?'.

Su~es:tAo

para os

UINYENÇõES OU
tr•b.~J.bOs'· du "'CoJniaD=J-rt-tputiteft.

Vert!icar:
:&)

se a Conven'".:.lo inC'Jrpora avanços "F>Ji:'fl!1icativos n:l

!e:nslnçào nacmnal:
IJ) 6e contem du.t.:~4lçóes 3lilda u.ê.o abalcatias pi:!e. Jei
mterna:
Cl se sua raÚ.i1c2.r,.io concorre p:J.r:J. a lll(>lhonJ c: ou
aperfeiçoamento da. u·.at.eri.!i. obJeto da Coovença.o;
d) se e neces..W:J. pata a implem~nta.çã.o ou rnelhona
aos com.aws do- Bra.s.Ll c'Jm outros paLSes;

Aite"t'h•iço-:tmt"ntQ da. 1.-('tt!.b.r,:io Dra..sH-ctn..
Do confronto entrP.- a!i'

nal

q·!•'

'?::-ttríl!!i1.

:!-5írn~ ·~:-:.:.ern~cif1na.l a e.~':'ln::.io d•J.s.
e do! our.ros. da 3'01Jr:a,c-<l1J-de s~u.5 dl.5r')"J:tl>os.

penmte

i~~~·::-.i-;•1

tt•.o~ da. CNTT

6 Uscatiz:).cão r.let.n.a dn tui.!ellO. ~Ju do tH:.l•9.!h~•. I~·
\ando Nn con:.a a :.e.zur.:.u;(:l lltdl~p~~.n::e.vel. li:.• n:·,.~~i!'-0
caso_ ou as C'r:'n~wor.r, t::"" ~T'H.""'r:~t~o; rt•) ~·!tr" ·
'7

'!~.n

n$.o hã dlflcuh.lad."'.S

R.epre~tont.!lDUJ
'!!-sr:an:~o ~e:ntt.n~);

I''..r

I~t..o é a rfova de r:j'l~ ~_...t.:ttir.~r (• s!s:+...e:-,~ r:1'-: é ::;.)1~!
r:;i,o, t3"tt0 parn ~ I?"'tlfHf'.la Tl<1.r'l(ln;.l\ (•Oii}O DOJ~ O p!"'lrD.

2. Confronto com a · _,egisla.çâo Rrasilein.

eido por oquelL

;.;;..';~ti!<:('-Ira.o;

pr·.I:.H'U!D.rc··:

fn~·.l"\r~>rtrl::~.t:.

as normas leR'llS

O exame da nonna internacional. em confronto com a
legislação pà.tri2... traz à evtdl!ncin que esta.. apesar de lli.D.·da carecer de initmeros a.pertt-jçoameo.n.t.os com vi!l:t.n.a à
me.lhor aplicação pra.Uca, já cfuciplJ.na. mlli! do que Q tOO.-

·)~

n2rP.C3.. nr-S.'l':'-"> me~mo~ r::~.t.:Fl'~ C1!J mr.?!hr.~r. w-•.o;;3.S m~.':":'no.o;
~!dad~. ;ls f'mPJ(>~;a.~ publu n::: th r~m') .'.!f:a.rJ d"'H·..'itá•lt::!.. ~a

apliquem as normas~ legais e regula.mentare.s até o di.sciN
plinarnento negocial.
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cl,~ltç_lt..árn

e de

t>l

se não existe>

{:ôe5- e a

le~nsla.ção

inC":':np.Jt~bilidad~ eontr~

sua-s d.isposi·

mten.Ja;

U se. em caso de r:lt.I.ficação. havena neces.std;,,dc d1•
adequação da lei!l.Slação r..ctcwnal aos chspo:aw:c~s. da Con·
~·enç:lu:
~J 5(', neste caso. lmt;ena possltahdade de ~e promover
a5 am·oun.çoes pC'':"UnE"ntes no ora7o a!.' 1'.! n1e~e5. a p;)n!r

cm aara do d.eposno do m.su··m1ento oe rauuc_at;ao .
GABil'óETE DO Mll'ólSTRO
PORTARIAS DE 15 DE" JULHO DE 1967
O 'Mll'll.."itro de Estado do 'lr..bl\.lho. no ur.o de sul!S otri·
bllçC:JeS 1:-~ru.s, e de acordo cr:>m u d.l.'l_onsto nn l'ort.nn.a n."
3 568, de 19 de dezembro tie 19E5, resolve:
:-..;," 3 Z:!S- Art. l.c ln!t,tutr ('ormssão Tnp.:nlitC' p:.u-.:1
ex3mmar n Convenção n.' 139 d<. 0r~:.uuzação 1m{>rnf,r·--Hmnl
t.lo Trubalho. concernente à "Pr~\'<-'l.lCáo t• Contwle dn~ lí.IS
cos Proíl.SSlOoaJ.S causa.cws- pelas Suosta.ncw.s e Agent\:"S Can
cengenos".

Art. 2.0 A Comissão" serei assün Jbtegrada pela Doutora
Marli Alves dos_ Santos. repres~:1tan-:e da Fund.tr.ão Jorge
Duprat F'igue1redo de Se_gurança e ~..'fedkma do 'Trabalho -

Fundacentro; Doutor Antonio

Alv~S

ae

Sotiza~-reprrsentame

da S_ecretana de- Segura.nçr"e Medic_ir_:a_do Tratn~Jbo; Doutor
Lu;z Sérgw So_are.S Maman. represen!...1.nte da Contedeznc;ão
Nacional da. Indllstn.a; Doutor Ren~.tc Rodri~eS, rropr~>:!w.n·
:.ame da Conf~d'\?r.ar;ào Nac10nal do Cc·mPrCli'J: :Qoutnr Nar
c1so H.::.dd.aõ. _t~ep'J. representante da Confedeoracão Nac10

Sexta-féírà 6
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na! das· Profi&&õe:o, Liberals e Doutora Actna.D.n. F'raya. Sa-

chetto MoreJra. representante da Contederaç1io NacionaJ dos
-rra.balilJ\dores ·oa lndüatr1.8..:
!lrt. 3 .o o pra:ro para conelusã.o dos trabalhos sem de
6U dtas a part.ir da puol.lcação desta portarJA.
t:.:-t ~ ''
_puollr.:ação.
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Esta porta.rJa entrara em v:gor ni:l data

dt~

sua

N 1) 3 :'li . .!',tt. J •'
ír•r,•···c:·r· r 'J·t>r-•:)r,
·,· ·1~,
j''
t,.,:oanr::-:r a ("():.~,;-JH:l.u n·· 1.'.. ~ rt;, tJJf;~J·J>:···· .,,, ! :'' .'
na! d~ Trahfi.Jho, r:·orw('rllPllH• ii ··nur~r;J.in dr,\ 1 n!l.:t!_•
Per·lt-,ào~

de

Df'...$t'!l.n!;.(l no-::~ 1't-?.:~·•:·~'-'' 'P.~ -r.:_~:·

H.nr! · n-:··:

A.rt. ~-"' A Cum.:..0o ~c-rá !.!::.":>t:-::l li\t!~r·.:..-J.a J-.:)r. J)
Ozlanrlo VHa N>tna. H'TJl•'V.l';.~h...':lt.l' d::\ S+:::":tr:U•J •.a '-''' ! ·::
çUcs tio_Tnlt..la!hn. l:~)llll'.! !_,1:J.!.!IK'ld :.ic A't~~·;(''l·.: !'•~n:.:.1. '. ~:·.·
\'es. r~nre~-entanre cta c-··usui~-.:--r!n J·.~:ridtça. l,l•l'lf'•,· l''t"r:•
1orrr>S C't10CU 1:? VOi.HC!J J.i,ll,,:· r_;:·:•: l-~·;,."~;:! i-·U·
.J··
St'!1T.a!'l!.t'.o;; cta f.'t•nfP.r.c>rl'.l.,..~;·, ~<.'1·"'•L:~! ~.!~·-; 1 ·:!:''"' •Tt.

N.o 3. 229- Art. 1.0 Institui-r ConlissâÓ Tripnrtlte para
ex.armnar a Convenç:\o n. 0 144 da Onraruz.ação lntcmaClonal resues; Dournr Orlan::!o cc.:~:;:.:•.J 1• l.JIJtJ:''l U;,·:~r .f•:S' :~
do Trabalho concernente ao "'Estabelecimento de um nle· _ mes. repre!'>.t'll\i!.nt.:·.::: _ili! Gnr!üCC!<"'-5..u r;<J/-l.LH;!J .J:··, 'J.:·~~
c-amsmo tnpartite para promo . .·er a aplicação dtE~" normas - lhactore.~ I:'J!l 1r.~nc;pr.n,-~ ·rf'nr··Hrt:t::.
mtei'TI&ctonru.s do trabal.bo'".·
.
-/l.rt. 3 o o· jlra.;oo r:n:l (:r:~f·'lu~~.(\ :·!•:;; '!:il•;dl "'·:-r-··· •ln
Art. 2 o A Comissão será interrad.a pPJa DoUtora L.vdia 60 d.J.a..c;; a p.srr.H d,;1 Yt'lb!tr~\·H:i.o n~·!-t:t !•'H\·,·.r~8
Pinheiro de Arati.JO Sá. repll!'sentante da Consultaria JuArt. 4 '' E."t.q, ~mrl':'Jr>il f'nf!:'it ·i ~·n1 vJ;>·-~r rn d~'·) ;ir·,..:,,
rid.lo.; Doutor Itamar Hermes da Silva. rep~n~te da pullucaçáo.
Secret.arlA de Relações do Trabe.l.ha; Doutor Jose Jadir dt"ls
Santos, rep:rt"Sentao'te -da COnl'ederacõ.o Nacional d.n lndtis·
I\'. 0 3.2'33
AH 1" l11',U!Dil ~·u~<:<•· ...~·: '!·,;, · r·i~"'
tna · Doutor Carlos .Al~o Soares Cardoso, repreM'I!ltante para exn.mmar a Con•erH;ào n <; 155 da 0I5:a..C_:~·.;ã..u !..::~:,,
dJ. Ccm!ederação- Nnc10na,l do Comercio: Doutor Ubrracy
no.c10nRI do 'rr.n.b~.Uto. t'0!lt'f':1 P\"nt,,.,. ó "F;''R''.:r:'\nç-n r- ~'l'l'i'
Torres CUoco~ reopre3e:O.tante da Coo.!~ação Nacionn.l dos dos Trabaltuv:lor@"s nn Mf'lo Atnhl"'n·t""' r'•· 'l rn.hnLl~H ·
'!'rnbal.hadores na Inc:hbrtrta. e Douto.z- Joa.o Eduardo Mort~,
representante da COntederação ND.Clonal ~ ~-ttssões Li·

bera.ts.
.A.rt. 3.o O p:nuo pua oo.ocluz.ã.o dos trabalhos .rerá de
60 dms & pc.rtlr da pu.bliOiiçio desta port:a..na..
!l..rt.

'I)

ta.nt.e da .CoO!l"dE1I"a.t;:"§.O Fti-dn!'t~l.l f'<1" "X'faL.n\h.t-r;'m~!! fl-f; _t;' ·
oi:.strJn.: e Doutor João F·.imHd(' f·.'J·.:t:nt.,~. rrprP-;"'nb-.!lô\C': rL1

pubi.Jc-a~ào.

3.230-- tut. !.'~
a O:n:<l"'"'D~io·

N. 0

lH\WI.:tJt c~.._s1. .. i;:."".;:z~.

t?:r~mtnn.r

:o n

lho. rrmt~Udo, fU.llÇ~"."s

e

150, d.Ji. Ot;;l~1Jz:.
na.l do Trnb&Jho. curtcrzuc.ule- à "!l·"lHWli'V 1 <,r. S.
(•J

Con!ederno;â.o _Na_clonn! cl.:~..s PJ·oft.'":o;':'('S L1n,.~ •~:!:.

·,- -·~ ·.

Art.. 3.o O 'Prazo para concJu:.âo dos t.r~haiho:; sC"ra .de
GO dia:! e. parttr da publ~cac:ào desca. ror!.-.:l.na..

•l

!i.:\IP."~'~';)~

An. 2.n A C>mu~z~o ~·.ur. n.->.llm inl.e;u~-:Ju I'
Nair de Souts e SUo·a, !~ple~r-:H-n.ntl'!' da- .f.-c:t:r::t..ol1". ,,. r-· '•"

pre~o e SalaiJ'J; fl•;ur··,r! c·r>,a!J~!o C11:!1.i.a. H'/'*~·::~<· ...j.;·'• ;•,,
CQnsultonst. Jur1o:hc-a· !.lOIJt.ol C'l.rlos !Vb.e!tü .Sofn".r-: f'.1•
d.oso, JEr,)f'f.''5Jõ".ntte.nl.e W1 C0ntt>d!?t-t.ç.l\O NM1rm•t! dn L'"~WI
no: D'J!.ltoJ!\ Zt:·rnl-jr 1\.!.i.'H\:3-l di! So.u ..,..a. n.'P~'"<~.:':'nt.·J·:•: ll.·.
Corúederaçao Na•;uJtt:JI dn lr',{Í'.l-'i'nrr lnornra. h!au:~ t ·.n
cclç.ã.o F('rreua Li.w.a. !P.Pl't'::'.'!!ll.a.UL~ d.'l. Cvuü:dera.;,: ..u La·
ClOnai dos Trab.<!Ulanr;Je!. na lr·.n·.uarttJ. €' f);>Ut~n !)·;r,,·,~ ~ ·
nandc.::. rcpre~t:..n!ruJtc ct..1. Cotl!l'dl"r;r:H:-Iit, 111 doun) fi;,·: I.··
fJ~o;fws r.ilJI?fnls
/\l't. :.1

u

pt,l::';'

.t"::lla ··.~n·l•Jsil:.~ fl-:··~ ~:7.:·.-i!>·:", .,.,

3(í_ô-irt.") a p:u nr drl. :·\tlllir~t.-"~\1 ri I""-' a
Art

,l .,

ntJh'T":J•~iln

l:J~t:tu,:

Lt.HH:,:.:loJ.

0.':-

Cntld.i•,;ôf'3 tl~ E~ll!P' ··-,~n I:'J.

r.:,,;.

Art•.·oJ!p•;•_t1' ,--f~·t

<"i

I··l! :·• ·

~"

TrabaJ.ha,lores nâ ImJür.tr!·._·, . .!.h:..•.ll.?r .i.Ú;unu c,.mt:•~l·.~:'

r,_,

tersen. ff.•prt:-S('nta.nw tia (:tm.!eaer<'ç5:o'1-:<.-t.r·~rJn:!J tl•:1;'- ,-,_,•.~
lhaüores na A::-ncJl.l!J.ll'a.
1\rt. 3_r• C' J1Tí:i7n p~J'~-<-TM··Ir_l~-~.l:• d;~_s tJJ.t1~.il11'·• ;r:·:~~ ri•·
()0 dras a partir d:1 puhli~;H;.I,, rh•~.~a Tl')I~íl 1 J:t
J\JL 4')

ptJblit a;:iin.

f-":;~J l"(Jf,!'l.~·f'l-~~~~.~~r~ e·r~~::·p,,-, n:~ !''J'.t'

,!,

dt;~

0
-:\'.
3..234 -· .1\rt. 1" !n.srJtuir Cor.ulssão 'Irip:tn.t'..'
7)ara ex::1mmar a Convr.nçtlo n 1' l:JG. d~ oua.n1.znçfto In~t-r·

:lJ.CJ_ar.al do Traba..tho. coucerm:nt-c a "lftta!d~\d.e d(~ (lJ!Oi·

tumdades e àe tratamento para os trabalhadores do:; do1s
~('_Xos: traba.l.h.ador~:o;_ Ctlnt _ responsab111dades famlllar""r•"-•1rt. ~ 0 _-\ Comu;:.o;.ão ~era a.·;mm intr:Et"r::ui:l pr.IA f'rnf("~"
sara 0rmez.inda Costa. repr.e.!ientante (ja, Secn•t.anfi d-(" Mãnce..:Obra: Dout-ora StP.Ia .Mana DartK,sa Araújo, renre:">f.'!1.
;1resenta.nte da Consultona

A ('n~;\t!i:!>,.\:jl' ~··r;) .:).r':)~ll !•;';.;~')::l•t !':irl 1!1•'
!\.!a.ria Ltltla 'lCJ::cr. C.:.tld!L•, fl'nl\~'Sr.-trtrut~r: cl:~ :~l'tlt'flliJ'
H.eta.çf.,~S !JI) 'I rkhal.l!''; lhJIP•.. •r ./PI.:.•,) ,,1!:'\.C H':!rtt:·.;..!•; ll)JJI) ~~
PH'"'::Pntarlte da C<msu!tonr~ _,_hl..tith·.:Jl . .J:(l\JIC'r J,,~·-r .Jo~~;r f!.;~.
SnnT~lS H:prr~;rotaJJI-1; !.J~t { . :):-•'l<"J;•r,;:;', na:·:r.!'·~d ·j·> J'.
lrl:J.: flPitldf L':J.IJ•,.-, II.H.If.'.ll~> ;::,,,:lH·~. ('~•·.t•·~n -~··r:;•--~... r:"
fJa \onff'r!r•t:H;i'J.n t./:H'lOf!~ll ,.,, l'r.:T"•t'f<.'1'-'
ti• :!' 11 ,.,,~1:1' •
Turrt~s Cuc•L.O. rcrú-~-~~t,-n.taúr.e ua Cí,-n!;,.u_r:l.:.tr,'i''• !J,"lt )''tr:r• r!
/!.fi.

F..st&. porta:n.a !f'ntrar3. em \'igor na data

JtzrHlif:a~

Doutora /.uria M<t-·

na Rondon L!ohares. rcprr;o!~ota.nw da Contf'rlera...·ii:o Na~
cJonaJ. da IndUstria; Doutor SebutJ&.o Rocha de Med('iros,

a C'oú·:~n•;;·~~~ n~' Foi c-c.:t,c".!rbti:.tJ;. ·n ·i''··-·~·'
Daeno Ue .S:.w..t.tr.:.a.uza.ç:fw.J f! o:r.. J' rl'l•.t'thm"w, J'\, ,_..:,t 4 ..-(,_·i·
na r

Art. 4.°

sua publtca.ção·.

;::nr.c> ·da Secretaria dE> RP!nc-õps r:in Tra.b-31bo: DoutLna
::.ua.ra Cabeleua di;' Ar::uPo \fCltHC'Lro df" C:lStro Mrlo_ 1 .~.

rlil!: ·'· n;l

F.stn t:•·n~.rl;< ~·tt~:;J·:~ ~IJ· ;.'""r ;,:, ,, ,1.1 "-

H."3 :!31 --- . \Jl l'

t?.~:l.n'!.ln-'lr

.'!.rt ~ '' r.. Cul.m~.:;;~·J ~f'!<•- f~.'..lrt• hLt:;;;natJ:, ;,,·!;:• l
Lúcia Nazar~ Mar,h.~.f.to- G-.stln.hv e. DJUW! 1\..ntu!tW A3 •
1:Sou:z:a. r~re~..!tlt.ru'lt€'s tla S{"t:ff!t.arte tl"! Sq:.lH!L'r'f~·a t ~ 1•·
cllCtna di) •rra.h!tU.lo.; L\Qllf.Qr 1.~!11. &á11{'~' "·.1H.;':1RTJ 1• r•.
Ren'ltO Fl'.odninu•o.;, l~JHf'};'l'!nt~nti>!'S •Jn ('~mf•·deu•r;::,q ;:t· ~·.
nal do COtut>rc.Jo: Doutor Jo.!of <.:o.lht.o lhrur•:;, n·~ . r .".·.ii

·~

re-Prr~nta.nte da CoufedC!rs.çii.O Nacional da AP.:ricuJtura:
Doutor Renato Rodrigues. rer>rt>sent.nn~ da Con!E"deraçâo
:"'Jac10naJ do Comerç-io: Doutor Fernando da Cruz Loncs.
represent.ante da Confederacão Nacional das PrQ!'isSões
Liberais: Doutor Ra!mundo de Lima e Sll\ra. representante
da. 'Contederacão NaC'lOnal dos Trabalhadores lJO Comi.>rcio:
e Doutor Edson Lemos rte l..UcE'na. repr~enta.nte 1111. Conkdeução Na.clonal Oo:; T~;tbalh:Jdnr~s na /\strlrultura
Art -3.n ___ O _pra:m p:ua t'Qnt•lusfw dr'" trab:llh~'-" stzra df'
60 d1<1s a partir da ptlbllca.çao· desta porta.na.

Art. 4.0
publicaç-ão.

Esta portaria entrara t'nl vir.or na dal.a de sua

~.o 3.235- Art. 1."

Instituir Coruissâo TI1pntt!tt> para

ex;J.minar a Convenção n.t') 157. da.. Ç)rg_I,U'U:z::;u;io Int.l:~rna~
cJonal do Trabalho, concernente à .. Consenaçào dos DlrE>itos em matéria de Segurança SorjaJ.'".
. Art. 2. 0 A Colll1ssão serâ asslm tntegradn pela Poutor.a N1cêia ROdr1gues d.e Alenca..ntro. rt:p~e:;r!lü. arit.e da se~
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Dezembro de 1991
cr_e:ta.n.a de Segurança e
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do Tra.ball~o: Ix:rut.or .Joãn
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R('.SO!n•:
~\rt 1 t·
lrJl;~J!.u..:...: • .r~·.:· àmbHo do hHP.\.'i.\.f.!.tio:• ,,, "T ;.'1. ·
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:~s do G•n·<>rnn ÜIJ:; E:n:)n'il.::l·c~-';lr.,.~ c U·;~ .'l;-;,tb;,.:: 1:vt··:•·
p::..ra e."tud.n.rcm as (')'Jn"l·~tJ•;.ôc-.s r. fH~l'YH!IP.nrbr,&.·~.- r•!'lid•·prrs de sni')rnis'>á.o a_o CA.N"1FI,H'.r..;.o Nur.tc.!l.'i.l, .:!prr-_:r•t,~:\~1'!.

PARECERES
PARECER N• 511, DE 1991
(Da Comissão L'ir<tora)
Redação final do Proj~to de Lei do Senado n 9 223,
parp..ro(>r dn CQnChJ~O d').•. 't':'::":.b!i.J.hr,,'! O. Cr-,>-n-,.;.-..,\.'' •ir·- J'lír~l'·"
de 1989 (n" 4.901, de.;,_~, na C~~~ra dos Deputados).
(io #rrab;t!Jn.J dr• .r-.•r:r.::;u•r:0 do Tr~b:!!lliJ
·
_
A Comissão Diretpra apreSf:ntà a r~illição fmal do Projeto
Art. 2 °" O .. u:;:;untc trnt.Rda nE C'\.'!1'-'P.l- -:.~,, :I'' 1•·:--n .ele Lei dl> Senado n• 223, de 1989 (u• 4.96l,de 1 990, na Câmara
:nend.v::..io . .S-:>b f'Xam~" d>l':tNm!.n~rJ:i a C'Uf,0!2C~ic2C• t!"-t'Y~J:.:.
dos- Deputados), que dispõe "Sobre a iRcJusâo das creches e
ll.ma das comi:o;.~ -Trlp~nU!R!.
estabelecimentos similares nos sistemas. dt ~!Nino e dá outras
ParAgnt.ff) Unioo. ~St:mpr~ que n~c~~~{I..::Jo_ p<.Hlt:á:J ::;·.= providêricias.
consultados out.ro.<> c::-w~t:tB i·~t...~tl"1::t~,,.1os n8 mtt~!",l.'~ p·n
.Sala de Reuniões da Comissão, 5 1e_ '1ezembro de 1991.
:1precza.d1.0
_ -~---- _
-_~-, Alei:andre COstã;- Presidente ----: Má~-H L:tcerda, Relator
A~- .3.'') . Serã.o- ';rlam;ubs a int.er:r:u_ a.s~Cqmt~··J:":- T,:-'
-Iram Saraiva - Lucídio Portella.
·
r:1 rtite...1:
ANEX:O
AO
PARECERN•
511,
DE
1991
I -· p~tn Ou':{'r!:<.l :·(•p:,.:;,..r~t"nt,,...,, !n·);!·q'['~·. :•, 1 w, ••
.. · Redação f'mal do Projeto de.Lei do 'ier1odo o• 223,
P:UlLHCi or~:;i.r,,;. tlo ~.~:~\;:".t.r:-no d'! Ti:'\_f1aP•'I'
del989 (n' <t;901, de 1990, na Câni= :J~• Deputados),
a1 ('on.o;Dlt0d1. Jund1c1.;
que dispõe sobre a inclusão dll! creches. e estabelecibt SPC"rl'r'ar:f' dP R~l3cr•c•r. ;i11 T!3.l>~~;h,,
-mentos sim.j.lares nos sistemas de ensúto e dá outras
C')

d),

providências~

S•!crl't<lrl3. dt' f'TQ_m_l')r.'!5iO ft;:--<7·ía!.
S~tu•r"lr.ia

,de

:.~ã.Ott!r . nt,ra-:

<')

&r.-rNaril'l. de

&!!sruranc-.::~ F: M{'-(U<::.m::~

f)

Ser.-rrt;;nlA. de-

Irr:ü~raç~.r.>:

du T':';':!:•JLfL1.

- O· CongreSsO Nacional decreta:
Art. 19 As creches e estabelecimentos sim! lares passam
_aser .:anSi9erados instituições educacionais, illt.egfando, assim, os- sistemas de ensino.-
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§ 111 As entidades a que se refere o caput observarão
as normas pedagógicas estabelecidas pelo Ministério da Educação e pelas Secretarias de Educação dos Estados e Municípios, e as normas de natureza sanitária definidas pelo Ministério da Saúde e pelas Secretarias Estaduais e Municipais
de Saúde.
§ 29 Os serviços-piistados àS crianças envolverão, de
fonna integrada, as atividades de educação, saúde, alimentação e apoio social.
§ 3~' As creches e estabelecimentos _similares mantidos
pela iniciativa- priVada obsefvarão os critérios de cobrança
das mensalidades em vigor para- os estabelecimentos educacionais.
Art. 2~ O Poder Executivo regulamentará esta Lei no
prazo de noventa dias a contar de sua vigência.
Art. 3~' Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.-PARECER N• 512, DE199I
(Da Comissão Diretora)
Redação rmal do Projeto de Decreto Legislativo
D' 21, de 1984 (n' 66, de 1984, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Decreto Legislativo n• 21, de 1984 (n• 66, de 1984, na
Câmara dos Deputados), que apro·v-a o texto do Acordo sobre
Transporte Aéreo Regular, firmado entie_ o Governo da República Federativa do Brasil e o Govemó da República Popular
de Angola, em Luanda, a 16 de dezembro de 1983. ,
Sala de Reuniões da Comissão, 5 de dezembro de 199.1.
- Alexandre Costa, Presidente, Mário Lacerda Relator Iram Saraiva - Lucídio Portella.
ANEXO AO PARECER N• 512, DE 1991
Redação final do Projeto de Decreto Leglslatlvo
n• 21, de 1984 (n• 66, de 1984, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congtessci Nacional aprovou, e eu,
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regiinento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVÓ
N•
, DE 1991
Aprova o texto do Acordo sobre Transporte Aéreo
Regular, rtrmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular de
Angola, em Luanda, a 16 de dezembro de 1983.
Art. 19 É aprovado o texto do Acordo sobre_ Tr_an_sporte
Aéreo Regular, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular de Angola,
em Luanda, a 16 de dezembro de 1983.
· ·
·
Art. 29 Este Decreto-Legislativo entra em v:igor na data
de sua publicação.

Dezembro de_l991.

Câmara dos DepU.t~~oS), qu~ aprova o texto-da Convenção
n' 133; da Organização Internacional do Trabalho - OIT,
~so_b.re "alojamento a bordo de navios (disposições complementares)". adotada em Genebra, a 30 de outubro de 1970, durante a 55• Sessão da Conferência Internacional do Trabalho.
· Sala de Reuniões da Comissão, 5 de dezembro de 1991.
- Alexandre Costa Presidente - Mácio Lacerda, Relator
- Iram Saraiva - Luddio Portella
ANEXO AO PARECER N• 513, DE 1991
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n• 25, de 1984 (n' 70, de 1984, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que _o Congresso Nacional aprovou, e eu,
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N•
, DE 1991
Aprova o texto da Convenção n• 133, da Organização Internacional do Trabalho - OIT, sobre-"alojamento a bordo de navios (disposições complementares)", adotada em Genebra, a 30 de outubro de 1970,
durante a 55~ Sessão da Conferência Internacional do
Trabalho.
Art. 1• _É aprovado o texto da Convenção n• 133, da
OrganiZação Internacional do Trabalho- OIT, sobre "alojamento a bordo de _navios (disposições complementares)'', adotada em Genebra, a 30_de outubro de 1970, durante a 55•
Sessão da Conferéncia Internacional do Trabalho.
Art. 2' Este Decreto Legislativo entra em vogorna data
de sua publicação.
PARECER N• 514, DE 1991
(Da Ccimissão'Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n•113, de 1991 (n' 130, de 1989, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a red-ação final do Projeto
de Decreto Legislativo n• 113, de 1991 (n• 130, de 1989, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto dq Aj_l!_s_te Complementar de CooperaçãO Científicá e TeCnoiõgic3, rio Campoda Informática e Computadores, entre o Governo da República Federativa do Brasit e .o Ooyerno.Q.a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, celebrado_ ~m _Brasília, a 6 de
junho de 1989. ·

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de dezembro de 1991.
PARECER N• 513, DE }991
_---~ Alexandre Costa, Presidente - Máclo Lacerda, Relator
(Da Comissão Direlóra) ·
- Iram Saraiva - Lucídio Portella.
Redação fmal do Projeto de Decreto Leglstatlvo
ANEXO AO PARECER N• 514; DE 1991.
n' 25, de 1984 (ni 70, de 1984, na Câmara dos Deputados).
Redação final do Projeto de Deereto Legislativo
n• 113, de 1991 (n• 130, de 198!1, na Cdmara dos DepuA Comissão Diretori aprese:rlta a red&_çãO firlai dÜ Projeto
tados).
de Decreto Legislativo ·n• 25, de 198<f(n• 70, de 1984, na
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Dezembro de 1991

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,

Presidente do Senado Federal, nos termos do art, 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLAT!VQ
N'
, DE 1991
Aprova o texto do Ajuste Complementar de Cooperação Científica e Tecnológica, no Campo da Informática e Computadores, entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da União das Repúbllcas Socialistas Soviéticas, celebrado em_ Brasilia, a
·

6 de junho de 1989.

Art. 1' É aprovado o texto do Ajuste Complementar
de Cooperação Científica e Tecnológica, no Campo da Informática e Computadores, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, celebrado em Brasília, a 6 de junho de 1989.
Art. 2~' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.

PARECER N' 515, DE 1991
(Da Comissão Diretora)
Redação f"mal do Projeto de Decreto Legislativo
n• 6, de 1988 (n' 143, de 1986, na Câmara dos Deputados).
A Comissão D1ietoi3. apresenta a·redação final do ProjetO
de Decreto Legislativo n' 6, de 1988 (n• 143, de 1986, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de
Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da Republica Popular da Hungria, em Budapeste, a 20 de
junho de 1986. Sala de Reuniões da Comissão, 5 de dezembro de 1991.
- Mauro Benevides, Presidente - Dirceu Carneiro, Relator
- Alexandre Costa - Rachid Saldanha Derzi.
ANEXO AO.~ARECER N•. 515, DE 1991
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n' 6, de 1988 (n• 143, de 1986, na Câmara dos Deputados).
· '
' ··
·
·. ''
. .' .
,_'
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, ee eu,
Presidente do Senado Federal, nos termos ·do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o·seguinte
'

-

..

DECRETO LEGISLATIVO N• · , DE 1991
.
' 'Apr~va o· texto dO il:cordó de Cooperação Cientí, fica, Têcn.i:Ca e Tecnológica, Celeb·rado eDtre o Governo
· éla RePUblica Federativa do Brasil e o Governo da Repú~
bllca Popular da Hungria, em Budapeste; a 20 de junho
. de 1,86.
b Con-greSsci-NãCional decretã:
·
·
Art. 1• É aprovado o texto do Acordo de Co.operaçáo
Cientifica, Técnica e Tecnológica, celebrado entre o Governo
da R,epública.Fed.ei-âtiVa dO Brási1 é o GovernO da república
. Po.P.ular da Hungria; em .Budapeste, a 20 de junho de 1986.
. ·,Art.- . 2' J;;s,t~ Deq-eto Legislativo entra em vigorna data
de sua publicação.
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PARECERES N•' 516 e 517, DE 1991
Snbre o Projeto de Lei da Câmara n• 86, de 1990
(n~ 2.128~8, de 1989, na origem), que "equipara ao
efetivo exercício da função de magistério a que se referem os arts. 40, inciso Ill, alínea b, e 202, inciso III,
da ÇonSfiiuição Federal, o '!as funções que especifica".
PARECER N• 516, DE 1991
(Da Comissão de Assuntos Sociais)
Relator: Senador João Calmon
O Projeto de Lei da Câmara n• 86, àe 1990 (n• 2.218-B,
de 1989, na origem) equipara ao efetfvo ·exercício da função
de magistério, ·para efeito_ do disposto nos arts. 40, incis_o
III, alínea b, e 202, inciso III, da Constituição Federai, o
exercício de atividades de direção, coorden:':1_ção. supervisão,
orientação e inspeção na área educacional, t:ero ~orno o exercício de cargo eletivo em sindicato orl ass<)ciação de classe:
de professores.
Ao referido Projeto de Lei, de autona dv !'Obre Deputado
César Maia, foram anexados projetas apre!ientados, também
na legislatura anterior, pelos nobres Deputa-:los Daso Coimbra

e Tadeu França.
Em face da heterogeneidade de c.d.térl0s utiliiB.dos por
vários Estados no que concerne à definição do exercício do
magistério, para fins da aposentadoria especial, convém, que
o Poder Legislativo regule a matéria.
Tendo em vista a relação existente entr~ a regência de
classe e as funções aludidas, cabe considerá-las todas como
exercício do magistério, contando integralmente para a citada
aposentadoria o período em que foram exercidas.
Todavia, o Projeto em tela tem caráter abrangente, incluindo os servidores públicos em geral, conforme o art. 40,
inciSõ III, alínea b, da ConstitUição Federal, citado no seu
próprio texto. A esse propósito reza textualmente a Lei Maior,
em seu art. 61, § 19 , inciso 11, alínea c:

.... ·~ -.~::§·'i;· .. Sã~. d~. i~-i~i-~ti~~~ Pri~-~ti~~. d~·. P~~;id~~t~
da República as leis que:
II - disponham sobre:
c) servidores públicos 'da União e -Territórios, seu
regime, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares
para a inatividade;
Assim, t:>mbora favorável ao mérito do_ i>rojeto_de Lei
_em epígrafe, somo~ pelo seu encaminhamento â calenda ComissãO de Constituição. Justiça-~ C,i9adania_, a fim de que
esta se prommcie sobre os aspectos atinentes à sua competência regimental.
Sala das Comissões, 22 de maio de 1991.- Almir Gabriel,
Presidente- Césai:- Dias, Relator- Jonas Pinheiro- Wilson
Martins- Beni V eras- José PauloBisol- Epitácio Cafeteira
- Francisco Rollemberg - Amir Lando - João Calmon Aureo Mello - Marco Maciel - Lucídio Portella -:- Marluce
Pinto- Elcio Álvares- Jutahy Magalhães - Chagas Rodrigues - Ls. V"O~sier Maia.
····
PARECER N' 517, DE 1991
(Da ComissãO ·ae ConstitU.iÇ:ió, 'Justiça: e Cidadania)
Relator; Senador Antonio Mariz
Houve por bem a Comissão d.e Assuntos Sociais do Senado, encam~nhal a: ~Sta ·comissão de ~.onstitllição, Justiça e
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Cidadania o Ptc n~ 86~ de -1990, qti~- "~qui para ao efetivo
exercfcio da função de magistério, para efeitO do disposto
nos arts. 40, inciso m~ alínea b, e 202, inciso III, da Constituição Federal, o exercício de _atividades de direção, coox_:denação, -superviSão, orientação e inspeção na área educacional,
bem como o exercício de cargo eletivo em sindicato ou associação de cJasse de professores".
A questão suscitada no parecer do p.obre Senador João
Calmon, relator da matéria Oa Cómíssão de Assuntos Sociais,
refere-se à abrangência do Projeto, que "inclui servidores
públicos em geral, conforme o art. 40, inciso· III, alínea b
da Constituição Federal, à vista do que dispõe a mesma Carta
em seu art. 61, § 1~, inciso II, alínea c:
"Art. 61. --······-·----····~'·-~--'-~-'''c·-··"
§ 1~ São de iniciativa privatiVa do PreSidente da
RepUblica as leis que:

... ~ .. ...,.._ ...... ·-· ... -~ ~- .......•..... ~. =---.....;-.'!!; ••• ;<';;:.;;:.~•• -;. • '
.......-.- ............. ~----· -· ~--~.--· ~'""""- ......;;.. ~- ...,.........-. ' .... .

II -disponham sobre:

.

c) servidores públicos da U_nião e TerritóriOs, seu
regime, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares
para a inatividade."
São estes oS dis.Posiii~OS cit3.dos no texto propos-to;
Constituição Federal:
"Art. 4~-- O servidor será aposentado:
III- voluntariamente:
b) aos trinta anos de efetivo exercl'cio em função
de magistério, se professor, e· vinte e cinco anos, se
professora, com proventos integrais."
E também:
"Art. 202. É assegurada aposentadoria, nos termos da lei, calculando-se o benefício sobre a média
dos trinta e· seis últimos salários de contribuiçã.o.; corrigidos monetariamente mês a mês, e comprovada a regularidade dos reajustes dos salários de cOntribuição de
modo a preservar seus yalores reais e obedecidas as
seguirites condições_;
III- após ttinfa anos, ao prOfessOr, e, após vinte
e cinco, à professora, _por efetivo exercício de função
de magistério."
Em outras palavras, o Projeto reflete a pretensão de que,
ao professor que se aposente, se reconheç~ como de efetivo
exercício da atividade de magistério as qu~ tenham ~~ercido
na direção, coordenação, supervisão-, orie!ltação e inspeção
de área educacional, bem como o exercício âe ·cargo eletivo
em sindicato ou associação de classe de professores, abra..n-_
gendo o ensino público e o ensino privado,
VOTO:
Na verdade, três aspectos sobrelevam na análise da constitudonalidade deste Projeto: a) ·a regu1amept,ação, por lei ordinária, de dispositivo constitucional de efiCácia_ plena ou auto.-c;tplicável; b) a existência, no universo a ser disciplinado, de
professores· da rede privada de ensino que não se inscrevem,
obviamente, na condição de servidores púb'lícos e, finalmente,
a própria qUeStão suscitada pela Comissãô de Assuntos So-

Dezemç~o
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dais, qual seja: c) a iniciativa privativa do Presidente da República pata dispor sobre a aposentadoriatle servidores públicos:
Em relação ao primeiro ponto, o disposto nos artigos
40, III, b e 202, III são, sem sombra de dúvida~ _ auto-executáveis. Não estão sujeitos a lei reguladora nem a qualquer
outra condição. Têm, portanto, aplicabilidade imediata e integral.
__ A lei proposta, embora não o--declare expressamente,
fixa o conceito de "efetivo exercício do magisté~io". Poderia,
desse modo, parecer lei interpretatiVa, o -que seria iriadmissível, na medida em que não cabe interpretação autêntica
da Constituição. Não obstante a história constitucional brasileira registrar a Lei n' 105, de 1840, intetpretativa do Ato
Adicional de 1834, é pacífica na doutrina e na jurisprudência
a: réjeição a essa categoria de leis na área constitucion~l. Somente o Poder Constituinte, orig'ín~rio ou derivado, poderia
interpretar legalmente norma constitucional, visto como é condição primordial da interpretação autêntica a igualdade de
nível hierárquico e:iitre a Iei que interpreta a lei e a lei interpretada. Ou, como diria Washington de Barros Monteiro, "a
primeira é fornecida pelo mesmo órgão que elaborou a lei"
(In Revista da Faculdade de Direito - USP - Da Intetpre·
tação das Leis, vol. LVII, pág. 148).
. . . ...
O Projeto, porém, não encerra lei interpretativa, strictu
senso, mas busca tão-somente ajustar o alcance do dispositivo
constitucional a seu texto _e a seu espírito. Não inova, mas
apenas desenvolve o que j~ se encontra expresso na Constituição. Uniformiza a aplicaç_ão da lei, que, de outro modo,
re"Cebel-13. regulamentação por intermédiÇ> _de a tos_ administrativos, muitas y~ç~ discrepantes ou .contraditóriOs entre si.
A:' integração normatiVa, atrav~s de_ leis~ é fundamentai à plena
eficácia constitucional.
-Vale lembrar a lição de Ruy, nos_"Comentátio·s à Constituição Federal Brasileira", onde, .ao afirmar serem as Constituições ~'largas sínteses, sumas de princípios geraís'.'. acrescenta! "Ao legislador cumpre, ordinariamente, revestir-lhes
~ ossatura delineada, impor-lhes o organismo ·adequado e lhes
dar a capacidade de ação" (c;:itado em "Aplicabilidade das
Normas ConstituciOhàis" -_J,os~ ~f;t~so_ ~a:~_~lva, pág .. ?6).
O segu!Jdo ponto a ser asSimilado .diz r~speito ao_ fato
de que o Projeto não cuida apenas de servidores públicos.
Tra.ta igualmente dosprofessor_es regidos pela legis_Iação trabalhista._ E, so_b esse &Specto, é )JJ.ÇQntrqv_ersa a capacidade de
iniCiativa de qualQuer membro_ ou· _comissão do Congresso
Nacional para propor lei reguladora.
Resta, portanto, analisar o terceiro ponto da constítucionalidade ou inconstitUcionalídade da matéria, juStamente o
. que constitui_objetó da dúvida levantada na ComisSão de Assuntos Sociflis, ~ saber: se a ini~a.tiva. invade a competência
priv<ttiya dO Presidente da Repúbliç_a, e&tabeleçiçl~ _no_ art.
61, § 1!', II, c, da ConstituiçáO Federal.
Na !ealidade, o que o Projeto busca ·esdarecer 'São. as,
condiçóés de àposentadoria de todaü'rna categdria de trabalhadores: os professores. Não tem· como fim precípuO reger a
situação--de funcionáriOs do Estado. _Estes_- inserem-s_e como
parte de um todo b~m mais al!lplo. -Não·infringiría,'pOíS,
o -dispositivo dO art. 61 Citado.
·
_ . .Seja como fot, se inconstitucionalidade b,ouvesse, esta
incidiiia tãO~sonlente na áreà 'cohéemente" aó 'ali. 40, visto
com6-mlda obsta à iniciativa !de nepuii:tdo," destfuada a 'disciplinar a aposentadoria de trabalhadores jungido:s_ ~ _ÇO~ij~
dação das Leis do Trabalho, a CLT.
·
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Tratar-se-ia, desse modo, de inconstitucionalidade parcial, sanável pela supressão da referência ao art. 40 da Constituição, limitando-se a equiparação fundoiial, tão-somente,

aos professores do setor particular.
Daí resultaria contudo lei iníqua, pois-Oisporia diferentemente sobre situações idênticas, seja sob o aspecto de fato,
seja sob o aspecto jurídico. Do ponto de vista_facti.Iá.l, em
verdade, é justa a assimilação das atividadesque se deseja
equiparar, pois nada distingue neste cainpo- a fede particular
de ensino da rede pública. No plano jurídico, a Constituição

Federal, nos artigos 40, inciso-III, alínea b, e 202, -inciso

m,

utiliza a mesma linguagem, para eStilbelecer tratamento
comum aos dois casos.
_
___ _ __
Ora, se a Constituição não distingUe, ao reger·a situação
dos professores de ambas as áreas de atuação, nãn seria inconstitucional a lei que aí estabelecesse normas diferenciadas, ainda que por omissão? A resposta será certamente afirn;ativa.
Sobre o tema, vale colher a opinião do constitucionalista
José Afonso da Silva, na obra citada: "Qualquer lei que complete texto constitucional há que limitar-se a desenvolver os
princípios traçados no texto. Mas há que desenvolvê-los inteiramente, pois tanto infringe a Constituição desbordar de seus
princípios e esquemas, coiriõ atuá-los pela metade. Em ambos
os casos, ocorre uma deformação constitucional" (pág. 220).
Para a constilU.CiOi13.lidade, não teria, assim, grande valia,
ou qualquer valia suprimir do Projeto a referência aos funcionários do Estado.

A inconstitucionalidade parcial, se fosse reconhecida, poderia ser suprida pela sanção presidencial. É o que assegura
a Súmula 5, do Supremo Tribunal Federal: "A sanção do
Projeto supre a falta de iniciativa d_o Poder ExeGutivo".
É bem verdade que essa jurisprudência cristalizou na
vigência da Constituição de 1946 e foi parcialmente reconsiderada no julgamento da Representação n' 890, GB, de 27
de março de 1974, com o voto do relator, Ministro Oswaldo
Trigueiro.
--A Representação impugnou lei estadual, da Guanabara,
que, sancionada pelo Governador, abrigara aumento de despesa decorrente de emenda de deputado. Fundava-se na invo:..
cação do art. 57, parágrafo úniCo, a, da Constituição de 1967,
com a Emenda Constitucional n' 1 (Constituição de 19,69).
Ao julgar procedente a Representação o STF apoiou-se
em dois argumentos principais: ]9 - tratava-se de vedação
expressa, dirigida ao Poder LegislativO; 29--___,. a efuendã, au~
mentando despesa, só poderia ser apresentada por deputado
à Assembléia Legislativa. Em nenhuma das hipóteses, portanto, a sanção poderia sanar a inconstituciónàlidade formal,
pois no caso não s~· encontrava em jogo a capacidade de
iniciati.va do Poder Executivo.
Quando se tratar, porém, da carência do poder de iniciativa, como fundamento da inconstitucionalidade, prevalecerá
a Súmula 5. É o que se depreende das próprias palavras do
Relator, no julgamento mencionado: "Se a Con-Stitujção apenas reconhecia uma prerrogativa do Poder Executivo, não
se deveria recusar a· este a faculdade de a ela renunciar, o
que estaria implícito· na concordância posterior, capaz de convalidar a falta de iniciativa". Esta, portanto, é suprida pela
sanção.
,
, , ,,,
Ocorre que não há inconstliuCiOnalidade a sanar. O Projeto nada acresc_enta ao direito da aposentadoria do professor
servidor público, tal como previsto na ConstitUiÇãó. Nem obviamente ao do professor da rede particular. Lim_íüt~se, como

foi visto, a deseflvolver- o texto constitucional. a estabelecer
diretiizeS à administração para a sua correta aplicação.
Ademais, o preceito do art. 61, § 19 , c, da Constituição,
contém exceção ao principiei âa competência legislativa. Pontes de_ Miranda afirma: une regra, qualquer membro de qualquer das Câmaras, ou, a fortiori, comissão de qualquer delas,
tem o direito de__inicíatiVã~ _da lei. Tudo o mais é exceção
a esses_ dois princípios" (In Comentários à Constituição de
1967- Tomo Ill, pág. 164).
Oi"a, tVda lei restritiva de direik,, -,-5ei"â interpretada estritamente. AsfJim, Nagib Slaibi Filho, em Anotações à Constituição
de 1988: "03 privilégiOs à exceçõÚ_ p-re.vistos na Constituição
dey:em ter _interpretação restritiva'~ (pá.~ 92):Tai-Conceito consagra o velho adágio: exceptio.nes- ~ui'it strictissimae interpretationes.
O § 1~, c do art. 61, pois, l!á qüe ser mantido em seus
e-stritos limites. Se o projeto, só poi extensão trata Ce aposen~
tadoria de servidor público, sem crüu -ilovos direitos ou encargos, não cabe inquiná-lo de inconst1tu::ionalidade.
Por todas as razões" expostas, v..:/(0 pela aprovação do
Projeto de Lei da Câmara n!' 86, de 1990, por considerá~ lo
jurídico, constitucional e de boa técnica ~egislativa, tendo o
mérito sido apreciadO pela Comissào ã·~ Assuntos Sociais.
Sala das C:oiniSSões; 4 de riezeml;ro de 1991. -Nelson
Carneiro, Presidente --Antônio Mariz, Relator, Meira Filho
____ Francisco Rollemberg - Garibaldi A lve~ - Wilson Martins
- Odacir Soares - Magno Bacelat• - Jr~hy Magalhães Elcio Álvares - José Paulo Biso! - .Josaph>t Marinb.o.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- O Expediente
lido vai à públicação,
Sobre a mesa, proposta de emenda â C'OzlstitLiíÇã<i-qlle
será lida pelo Sr. 1~ Secretário.
- É lida a seguinte:
PROPOSTA DE EMENDA À CON~T!TUIÇÃO
N• 22, DE 1991
Altera a redação do art. 159, I, ~'b'\ da Constituição, e o art. 34, § lY, III, do Ato das Disposições
Constitucionais Transi'f;.\!"ias.
As Mesas da Câmara dos Do:putados eGo Senado Federal
nos tennos do § 3~ do art. 60 da Constituição~ promulgam
as seguintes emendas aos textoS da ConstituiçãO, e do Ato
das DiSpoSições- ConstltUcion.::.fs-·Tr?.nsitóriis:
Art. 19 Os dispositivos da Constituição Federal abaixo
enumerados passam a vigorar com as. seg,Iintes alterações:
·'Art. 159. ······-··········· ·~···························
__ _
I -do_ produto da arr~cadação dos impostos sobre
rer::da-e prõveritos dequaJ,]Uer natureza e sobre produtO.;; industrütlizados, qua~enta e nove inteiros e cinco
dédHl·JS po·r cento da seg~inte forma:

al ........................................................... ..
-b) Vfnte e cinco por

::eritú

ao Fundo de Partici-

pação dt)S Municípios;''
Art. 2' O ite'm III do § 2•~ do art. 34 do Ato das Disposiç(i_es Cr;nstitucion'ais Trartsitór;as P~s::a a vigorar com a seguint~ redação:
''III- o percentual rehitivv ao Fundo .de PartiCipdção dos Municípios, a parta· de 1989, inclusive, será
elevado à razão de meio ponto percentual por exercício
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financeiro, até 1991, inélusive', d~-~~-e-~ei9 ponto

ATO DAS DISPOSIÇÕES
.
CONSTITUCIONAIS TRANSITÕRIAS

percentual, em 1992; atingindo em 1993, o percentual
estabelecido no art. 159, I, b."
Justificação

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • •- • • • • • • • • • • • •

A situação caótica em que se encontram as finã.àçiis mUni-

cipais vem prejudicando não apenas o atendimento das necessidades básicas das populaçÇ.íes locais como, principalmente,
a autonomia política e admínistrativa dos Municípios.
Apesar de ter essa autonomia assegurada na Lei Maior:
ela não subsiste sem a autonomia fiiiaii-ceira. A despeito da
nova partilha tríbutár~-a de(i_nida na Constituição, os Municípios encontram-se em· estado de indigência com_o bem denunciaram os dois_ mil Prefeitos que estiveram em BrasOia, recentemente, em busca de:; solução para os problemas das munici..
palidades.
Urna das fontes_de re~eita mais-significativa pára a grande
maioria dos Municípios ê a cOta parte do produto da arrecadação do Imposto d~ Re'nda e do Imposto sobre Produtos
Industrializados r~lativ'!- aç_ Fundo de Participação dos Municípios- FPM, que a partif da promulgação da Cop.stituição
obedece aos seguintes perl"ntuais: 20% 19S8- 20,5%,"_em
!989; 21%, eni 1990; 21,5~;,em 1991; 22%, em 1992; 22,5%,
em 1993.
~
. .
Correções já se impõe, e urgentes. A descentralização
dos encargos, como saúde" _e educ~ção, e~ige_~- tgp~u:evisão
do percentual de 22,5%, ~-49 para 1993, mas para já.
Dessa forma e atcnden'do as reivindicação dos Prefeitos
Municipais, ptàpõniOS -a êi~vaçâ.o, para 23%, do percentual
de 1992, e, para 25%, do de;1993, para tantosugerindo alteração do art. 159, ], b, da Constituição, e do art. 34, § 2,
III, do Ato das Disposições 'ConstitúCíonais-'fran~lti:Srías:Nosso sistema" tributário inspirou-se, em mÜitos aspectos,no sistema federa~ _'!-femão, onde existe o que lá é denominado
de Finanzausgleic~~- traduzido como ·equalização, ou compensação financeira, que Socorre o ente -menor, quando suas receitas normais, diante do crescimentp de suas despesas constitucionais, se mostram hJsuficientes. É o que está acontece-ndo em nosso País atualrnente,
onde as comunas, não tém nem mesmo a condição de honrar
compromissos assumidos. _
_ _ _
Senador Coutii1hõ Jorge -Alexandre C.osta -Amazonino Mendes- Amir Lando- Beni V eras- Dario Pereira
- Divaldo Suruagy - Eduardo Suf'IiC)' -:,- Esperidião Amin
-Francisco RoiJeritberg .:._ Garibaldi Alves Filho - Guilherme Palmeira - Humberto Lucena - Iram Saraiva João Rocha - José Richa- Júlio Campos- Louremberg
Nunes Rocha - Lucídio Portella -- Mansueto de Lavor Márcio Lacerda- Maurício Corrêa- Nabor Júnior- Nelson Wedekin - Odacir Soares - Oziel Carn_ciro -Pedro
Simon- Ruy Bacelar -Valmir Campelo- Wilson Martins.
LEGISLAÇÃO CITADA
.
-"

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

'
..... ... .. -· ...... ......-.. _..__, ......'"-:. ...... ···-·· ....... ..... ..... ...........
,. . .-

--:~..-.-

-

~

-~..-

-~ .~

Art. 159. A União entregará:
I -do produto da arrecadação dos impostos sobre renda
e proventos dequalquer natureza e sobre produtos industrializados, quarenta e sete por cento na seguinte forma:

--

............. ........

·--.~--·""""'""·;....;,.~

...,..

"-'•

.,...... ,.•.. -.-

'

..

... ::...--.:. ·-· .............. .

b) vinte e dois intei!OS e cinco -décimos por cento ao
Fundo de Participação dos MunicíJ:tios;
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Art. 34. O sistema t:dbutáriii n-~cional entrará em vigor
a partir do primeiro dia do quinto mês s~guin_te ao da Promulgação da Constituição,-riiantido, até então, o da ConstitUição
de 1967, com a redação dada pela Emenda no:> 1, de 1969,
e pelas posteriores.

..... "··· .................. ...
~

;~~~······

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

~

§ 2'

O Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal e o Fundo de Participação dos Municípios obedecerão
ã.s seguintes determinações:
·
·

HI_ -o perce_ntual_relati~o ao Fundo de ~articipação dos
MunicípioS, 3 partir de 1989, inclusive será elevado à razão
de meio ponto percentual por exercício financeiró,-ate atírigir
o estabelecido no art. 159, I, b.
.................................·..... : ....... ; .... .-. :·.-.. ~ _. .... : ... ; .-:: .. ~~·.L .. .

O SR- PRES~!C!'ITE (Alexandre Costa) - A proposta
de emenda? Constituição que aoaba de __~er lida está ~l!.jeita
às disposições específicas const~ntes_ dos artigos 354 e seguintes
· do regimento interno.
·
Os Srs. líderes deverão_" enc:arninhar ã mesa os nomes
dos_ integrantes de suas bancadaS que deverão compor, de
acordo com a proporcionalidade partidária, a Comissão de
16 merribros incumbida do exame da matéria. Dessa Com.is'sã:o, qUe a presidê-ncia designará dentro de 48 horas, deverão
fazer parte, pelo meno~J _se_~e_ t:nembros titulares da Comissão
de COJ]S_tituição, Justiç~ e Cidadania. A Comissão terá o prazo
de trinta dias, improrrogáveis, para emitir parecer sobre a
proposição.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Sobre a mesa,
requerimento que vai sei:" lido pelo Sr. lo:> Secretá~~o: ---É lido o seguinte
REQUERIMENTO N' 880, DE 1991
Senhor Presidente, requeremos urgência, nos termos do
art. "336~ alínea "c", do Regimento Interno, para o Projeto
de Lej da Câmara n~ 111, de 1991, que autoriza a Companhia
Vale do Rio Doce-CVRD a participar, minorit:iiiamente,
do capital social da sociedade ~Jlônima a s~r constituída sob
a denominação de CELMAR S.A. - Indústria de Celulose
e Papel.
.
Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1991. -Humberto
Lucena - Marco Maclei":._ Chagas Rodrigues - Ney Maranhão.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O requerimento lido será submetido ao Plenário após a Ordem do Dia.
Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr.!!' Secretário.
É lido o seguinte:
PROJETO J:)(RESótuç.;o N•93, DE. I99l
Revoga o § 89, do art. 132 do Regimento Interno
do Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
. Art I• Fica revogado o § S'âo art. 132 do Regimento
fntérno -do Senado Federal.
Art. 2~ Esta resolução entra em vigo-r na dita :de sua
publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Através do
Justificação
Ofício n9 1.056, de 30 de novembro último, o Presidente da
O Projeto de resolução que submetemos_ à elevada consi- Câmara dos Deputados comunica que designou, para integraderação de nossos _Pares tem por objetivo a supressão da rem a Comissão Parlamentar do Mercosul, os Srs. Deputados
norma insculpida no § 8• do art. 132 do Regimento Interno Luiz Henrique, Nélson Proença, Jorge Uequed, Amaury Müdesta Casa.
ller, Fetter Júnior, Nélson Morro, Dejandir Dalpasquale e
A revogação se faz necessária, preliminarmente, para Sarney Filho.
restabele_cer-se a unidade do Sistema Jurídico criado pelo ReO SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- A Presidência
gimento Interno que reproduziu, em seu art. 78, o princfpio comunica ao Plenário que deferiu o recurso no 8, de 1991,
constitucional da proporcionalidade partidária na composição interposto no prazo regimental, no sentido de que seja submedas comissões (art. 58,§ 1':>, CF) e, ilogicamente, contempla, tido ao Plenário o Projeto de Lei do Senado n• 266, de 1991,
no § 8'? do seu art. 132, a prevísão segundo a qual ao autor de autoria do Senador Maurício Corrêa •. que dispõe sobre
da proposição é subtraído, negado, o direito de voto, no âmbi- a utilização, pelo Governo-do Distrito Federal, dos órgãos
to da comissão.
_ _
_ .
de Segurança Pública de que trata o § 4\' do art. 32 da ConstiOra,- essa previsão conflita, de Tr"eilte, com o princfpio tuição Fe_deral.
constitucional da proporcionalidade patidária na composição
A matéria ficará sobre a Mesa durante cinco sessões ordida comissãoJ visto que o partido a que pertence o autor perderá nárias, pata recebimento de emendas, de acordo com o dispas~
um voto e, assim, terá sua participaÇão na deliberação restrin- to no art. 23"5, II, c, do Regimento Intern~.
gida aos membros remanescentes.
(É o seiuinte o Recurso deferido.)
A injuridicidade é mais grave quando se confronta o comando proibitivo do § 89, do art. 132, com a competência
terminativa, constitucionalmente atribuída às comissões perRECURSO N• 8, DE 1991
manentes (art. 52, § 2•, I) e reproduzida no art. 91 da Lei
Nos
termos
do
art. 91, § 30, do Regimento Interno, apreInterna, a qual implica a apreciação das proposições legislasentamos· Recurso para que o Projeto de Lei do Senado no
tivas no âmbito, somente, das comissões:
E, ainda, se o partido tiver apenas 1 (um) membro na 266, de 1991, de autoria do Senador Maurício Corn~a. que
comissão e este for o autor da proposição. Ficará o_ partido dispõe sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal,
9
completamente sem voto? E oomo fica a proporcionalidade, dos órgãos de Segurança Pública de que trata o § 4 do art.
constitucionalmente a_:s:$egurada aos partidos políticos, na par- 32 da Constituição Federal, seja submetido ao Plenário do
Senado.
ticipação e decisã.o da comissão_? __ __
.
Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1991. -Marco Maciel
Por outro lado, a revogação s_e_faz, também, necessária
porque vemos, na norma constante no § 89 do art. 132, do · 7 - Hu,go Napoleão -- Esperidião Amin - João França Regimento Interno, um cerceamento à atuação parlamentar Elcio Alvares - Jonas Pinheiro --Dario Pereira -·Francisco
o que, a nosso ver, caracteriza flagrante incáiislitucionalidade Rollemberg.
e, também, injuridicidade, na medida em que no Sistema
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Foram encaJurídico criado pela Lei Interna não há qualquer outra hipótese normativa de teor semelhante, havendo, na realidade, minhados à publicação pareceres das Comissões··-de Assuntos
no contexto sistemártico da lei, hipóte_ses normativas a "con- Sociais e de Constituição, Justiça e Cidadania, que concluem
trario sensu'' corno as das eleições dos :Presidentes _da_ Casa favoravelmente ao Projeto de Lei da Câmara n·• 86, de 1990.
A matéria ficará sobre a mesa, durante cinco sessões
e das comiss_ões, nas quais o candidato tem direito a votar
ordinárias,
a ffm de receber emendas. nos termos do art.
em si mesmo (arts. 59, 60 e 88).
Pelas razões expostas, que fundamentam a inconstitucio- 235, II, d, do Regimento Interno.
nalidade e injuridicidade da disposição normativa do § 8• do
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -c Do expeartigo 132, do Regimento Interno do Senado Feder;!-), elabo- diente lido_ ~onsta o Projeto de Decreto Legislativo n" 138,
ramos o presente Projeto de Resolução o qual, esperamos, de 1991, que por se tratar de matéria referente a Ato Internaobterá a acolhida e o amparo, necessários à sua aprovação, cional em obediência ao art. 376, c do Regimento Interno,
___ _
dos nobres colegas.
terá, perante a Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1991. - Senador Na_çional, o prazo de cinco dias para recebimento de emendas,
Iram Saraiva.
após o que a referida Comissão terá quinze dias, prorrogáveis
por igual período, para opinar sobre a matéria. Findo esse
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O projeto
prazo, sem parecer, a proposição entrará em Ordem do Dia,
que acaba de ser lido $erá _distJ:;ibufdo em avulso. e ficará sobre
nos termos do art. 172, II c, do Regimento Interno.
a mesa durante cinco sessões-ordinárias cbhsecutivas, a fim
OSR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) .....-A Presidência
de receber emendas. Findo esse prazo, será despachado à
Comissões de COns1itUiÇão, Justiça e Cidadania e _â Comissão recebeu o Oficio no 2.7D2~ de 1991, de 4 do corrente, através
do qual o Diretor do .. Departamento do _Tesouro Naci_o_nal
Diretorã.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Através do encaminha ao Senado documentação referente às despesas
Ofício n'S/60, de 1991 (n'994/91, na origem); de4 do corrente, dos Juros Devidos em 1989/1990, para os fins do disposto
o Presidente do Supremo Tribunal Federal solicita, nos terrn_os no parágrafo único do art. 6' da R~_soiuçâo~ n° 2Q,de 21 de
do § 1~ do art. 53- da Constituição, licença para processar Junho de 1991, do Senado Federal.
..
~
o Senador Onofre Quinan, em face de queixa-Crime oferecida
A matéria será despachada à Comissão-de Assuntos Económicos, para conhecimento .
pelo Senhor Adhemar Santillo.
~O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Há oradores
A matéria será despachada à Comissão de Constit_uição,
- -Justiça e_ Cidadania.
·rirscritos.
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Concedo a palavra ao nobre Senador pelo Maranhão,
Magno Bacelar.
O SR. MAGNO BACELAR (PDT -MA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, desejo tratar de um assunto de extrema relevância e atualidade, envolvendo centenas de milhares decidadãos consumidores que, imbuídos das melhores virtudes de
temperança e previsão do futuro, se vêem hoje engolfados
pela angústia e incerteza do amanhã, acossados pela perspectiva de perda de património, penosamente poupad.o e acumulado e até mesmo pela possibilidade de suspeita de sua honrabilidade pessoal, pela impossibilidade_ de cumprimento de
compromissos assumidos de boa-fé.
Refiro-me aos consumidores filiados a conSórCios pàra
a aquisição de bens de consumo duráveis.
A história do surgimento dos consórcios é abonadora
do cará"ter de nossa gente. "Liberal6ides" gostam de impingir
ao nosso povo a pecha da imprevidência e da incúria em
relação ao futuro, agravada de um suposto individualismo
egofsta que impediria o surgimento de fOrma coledva de cooperação. Pois o surgimento doS -CóDSói-Cios é o desmentido
formal a essa aleivosia das elites em relação ao povo. -Esse
povo "imprevidente", ''individualista sem remédio", criou a
instituição do consórcio, que nada mais é que uma cooperativa
de mútuo finanCiamento .:..._ vale dizer, mútua confiança que, aos francos e barrancos, pela desídia do Poder Público,
mas também pela perseverança e economia das famílias, já
completa sua terceira década de existência.
Surgida da criatividade do povo, há aproximadamente
30 anos, a -instituição do consórcio acabou por te velar propriedades quase inesperadas de organizadora de poupança, inveStimento e consumo, num grau tal que atraiu sobre a nobre
'instituiçãO do gênio popular as sombras da ganância; cobiça
e do assalto _;, apanãgiOde parcelas amplas de no-ssa classe
empresariaL Viram nelã a possibili_dade de participar-do botim
que a usura bancária Seffipre conseguiu· eXtrair da população
desprotegida da tutela de direitos - obrigação do Poder Pú·
blico.
Inicialmente, o instituto cODCentrou-se na poupança para
aquisição de carros - nossa:s carroças, como bem as definiu
·o Presidente Collor- mas,em sua maturidade englobou outros componentes do grupo de bens duráveís.-tais como eletrodomésticos, mictocom'putadores, etc., e, recentemente, o setor dos imóveis habitacionais.
Essa evolução não foi isenta de percalços. O Poder Público;.;..:,. -nãõ se sabe por que, representado pela Receita Federal
--primou pela omissão flã- fiscalização ·dos direitos difusos
dqs, cidadãos, pelo aparente conluio de interesses de seus funciO"nãrio:s-ê"õrii ·as admin'istradoras de consórcios e pelo bloqueio continuado, de forma ilegal, ao de$envolvimento da
"instituição: É- quase CO!lStrangedor _r:eferir-se à ação desses
funciOnários públicos; pOis o móvel de suas atitudes parece
mais, antes qüe a desonestidade, a insensibili_dade à coisa
pública e a estupidez, simpleSmente. Recentemente, uma Mi_nistra da Economia. todo-poderosa, crio'uK as maiores dificuldades aos cdnsótcios- de carros - e, assim; ·legitimando a
falcatrua nas relaçóes entre as administradOras e consorciados
- a pretexto, não se .sabe emQasado e1Jl. qual teoria econômica, de que eram expansores do consumo_e, col_tlo.t_al, geradores de pressão inflacionária. Como se_ o Cidadão que poupasse durante cinco anos_- .sujeito aQ~_ yagéilh<;>es- gerados
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pelos oligopólios que controlam com mão de ferro o setor,
administrando uma escassez organizada, sob benevolente e
cúmplice observação do Governo, há anos - fosse um perigoso agente desorganizador da economia. Como vemos, é
difícil escolher a caracterização possível: omissão? Incompetência? Estupidez'? Corrupção'?
Pois não via a imatura, onipotente e insciente equipe
que precede a atual equipe inovadora e inerte, que o povo
gerava um potentíssimo instrumento de planejamento da pro~
dução' industrial. O povo ofertou, verdadeiramente, um plano
qüínqüenal à indústria automobilísti~, isento de dúvidas, pois
escudado em compromisso fírme de co-mpra cõm- ahtecipã.ção
de até cinco anos. Um oráculo com tal poder de previsão,
se pudesse existir, teria c:erta~ente_ participação acionária
sUbstancial no negócio. Mas, o consumidor brasilei(o, não!
A ele,_as bataté\S, muitq quentes, de preferência.
--- () que deveria se espelhar em um desconto continuado
nos preços, pelos ganhos de produtividade que tal sinalização
permite aos planejadores da produção, se transformou numa
situação de servidão do consorciado a um estado industrial
a cada dia mais obsoleto, acomodado, ganancioso e antiético.
AO Governo, o povo ofertava um plano qüinqüenal corrigido mês a mês- de geração de insumos, virtualmente
imune -ou antecipador- aos ciclos de superproduçãofsubçonsumo, característicos da economia de livre mercado cego.
Estendida, livremente, tal instituição aos segmentos de consumo de não duráveis~ se teria uma visão projetiva incomparavelmente superior a qualquer planejamento burocrático de
gabinete ou a qualquer feeling do empresário honesto e talentoso, que, nesse caso, melhor empregaria seus talent9s na
ação. Não na premonição.
Mas, Srs. Senadores, essa obra-prima de construção pOpular, esse instrumento antiusura: esse conceito de planejamento de produção, esse mecanismo de congre_gação ética
de pessoas dispersas, enfim, essa instituiç3o disciplinada e
racionalizadora das expectativas de consumo, precisa acabar.
Precisa desaparecer. Desaparecer para renascer. Renascer
com comandos é~icos para todos os participantes consotciados,
admiriistrador, fornecedor.
- Na forma atual,_ apenas o consumidor atende a preceitos
éticoS. Aos outfos dois participantes, a !ei. A Lei de Gerson.
Os interesses próprios e conluiados de administrador e fOrnecedor transformaram o consumidor em refém.
Uma montadora de carros pode aumentar seus _preços
a taxas muito superiores à ífiffação. O reféni tem um .contrato
COm a administradora que o obriga a pagar quase qu~!quer
preço. A administradora, por sua vez, ga:nha em percentual
-geralmente 10% por quase· nãda.de serviço- do preço
do bem. Portanto, quanto mais aum-enta, melhor. As maiores
é\dministradoras carregam os nomes das montadoras, porém,
conyenientemente, c:om personalidades jurídicas distintas, de
forma a não obrigá-las a nada, nem com o preço, nem com
fornecimento.
O Sr. Oziel Carneiro-· Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR: ÍliÁGNO BACELAR - Pois hão.
O Sr. Oziel Carneiro,..., Nobre Senador Magno Bacelar,
.o_ discurso que está sendo pronunciado nesta t~çle_ por V.
Ex~ tem uma grande importância, por abordar diretamente
um grave problema que se criou na sociedade brasileira, com
. reflexos princiPalmente n~ c}lalJlada classe média. Numa opi·
nião_sincera, diria que p_ problema dos consórcios, sejam eles
de automóveis pu,c;l.~ e~etrodpm,ésticos, mas principalmente
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o de automóveis, representa-um hftido caso da economia popular. Agora que estamos lendo diariamente na imprensa que
o Banco Central está_ tom ;ando_ providências para que dispositivos mais rigorosos evitem que continue essa exploração
junto a cidadãos__ brasileiros, gostaria_ de aproveitar a oportunidade para sugerir na hora em que o. Governo· pretende evitar
esse esbulho _que se faz abertamel}te contra os consorciados,
que se estabelecesse um dispositivo legal, cfe -q-Ue uma vez
comprovada, pelo aumento excessivo dos preços dos automóveis. e, conseqüentemente, das prestações do consórcio, a incapacidade de pagamento em razão da alteração d_es~~s valores
no decorrer das várias _assembléias, de;sçl"e que o _ç:on,s~rciado
ainda não tivesse s_jdo sortead9.~.re_c~bi9o o s~~:~___carro_, a
empresa administradora_d9 consórcio fos_se_ obrigada a deverver o valor das prestações já pagas, atualizado pelo preço
de mercado do automóvel no momento da devolução. Só
assim poderíamos evitar que se continuasse a fazer essa exploração; e só assim _o cidadão que de boa fé entrou num consórcio, conve:n.cido de que sua renda seria suficiente para manter
a sua capacidade de pagamento, poderia ser salvo _daquilo
que costumo c_hamar de "exploração garan!ida pela lei" neste
País. Pela maneira como se comportam as admin.i$_t(ad()ras
de consórcios no Brasil, sem que se dê as garantias adequadas
àqueles que de boa fé se inscrevem num_ grupo de pessoas
que desejam comprar um automóvel ou outro bem durável
qualquer, não há dúvida nenhuma de que, se isso não representa aquilo que, na década de ..50, chamavam de "filipetas",
pelo menos tem um parentesco bem próximo. Era o que desejava trazer, diante da impprtância do tema do discurso de
v. Ex~
-

O Sr. Epi~cio Cafeteira- Permite-me V.

Ex~ um

aparte-?

. O SR. M.AG)'IO BACELAR. -Com satisfação, nobre
Senador.
·
·

O Sr. Epitácio Cafeteira- Nobre Senador Magno B_acelar, poderia começar dizendo que, como V. Ex~, subscrevi
o· requerimento de criação da CPI dos Consórcios. V. Ex~
começou o seu pronUnciamento falando na criatividade do
povo brasileiro, que foi quem criou o consórcio. Isso não
existe em parte alguma do inundo. Foi exatamente o desejo
d~ brasileiro, por exemplo, de adquirir inicialmente um carro,
·aliado ao-fato de que sempre ganhamos pouco, que fez com
que surgissem ·os· consórcios para a-Conipra-do veículo pretendido. Só que, criado o consórcio, apareceU também a criatividade daqueles que queriam enriquecer à custa do consorciado.
Os cons-6rcios passaram a receber as prestações.- Inicialmente,
entregavam a mercadoria no dia aprazado; depois começaram
a atrasar um dia, dois dias, um mês, até porque, num país
de economia como a nossa, em que o valor da moeda diminui
todos os dias, às vezes numa velocidade maior, às vezeS numa
velocidade menor, a aplicação desse dinheiro no mercado
financeiro possibilitava às administradoras de consórcios auferirem.pe.rmanentemente lucros ilícitos. Então, no Cónieçodizia a V. Ex~ há pouco - o objetivo era comprar um carro.
Mas, como bem lembrou -o nobre Senador Oz~el Carneiro,
os carros-começaram a ter aumentos excessivos; e, diria,_ principalmente a partir da privatização da Usiminas, quando ficou
liberado o preço do aço. Agora não vamos mais poder falar
em aumentos excessivos, porque o Govérno liberou o preço
do_ aço. Aí aconteceu uma coiSa -que pareceria incrível: os
carros· nacionãis sobem todo dia de preço; enquanto que os
O SR. MAGNO BACELAR -:- N()bre Senador Oziel Car· importados baixam. Na realidade, o cons6icio passou a ser
neiro, fico honrado e agradecido pela intervenção de V .. Ex\ 'Umà espécie de Cõínpra à prestação, onde o· comprador, aqui
cha~1.ado de consorciado, não s-~be quanto vai ser a prestação
que certamen_te_v----ªl_o_riza o nosso pronunciamento.
Mas o que ocorre realmente é que o consorciado ·ao do mês seguinte. Não sabe, porque a cirahda finaDce'ira-está
se' ver impossibilitado de continuar pagando, principalm;nte aí; não sabe, porque o aumento é' mensal e, às vezes, duas
o servidor público a esta altura dos aconte_cimeritos com seu vezes por mês. 'Então, entramos no desespero. Como o consórsalário achatado, passa a ser mau pagador. Se deix; de pagar cio de automóvel se revelou um bom negócio, pois aproveitou
definitivamente ·as prestaÇões·, s6 irã feC:eber as qué pagou o desejo das pessoas de possuir um automóvel, começaram,
po.r oca~ão da liquidação de todo o consórcio- e pelo valor então~ -a surgir outros tipos de·consórc_io, como os ronsOrcióS
pag? no"Início, o qUe certamenrerepresentã um-prejuízo mUito para a aquisição de utensflios domésticos. Isto porque o brasigrande.
·
·
c.·. ,., leiro passou a não ter mais condição de comprar uma televisão
É dentro da linha do raciocínio de V .. Ex~ que estou ou um refrige-rador, e o consórcio pa-ssou a ser a única forma
me· pronunciando hoje. Se o Governo Federal não tomar pro- de o p·ovo ter um bem durável. Tenho receio de. que, do
vidênCiaS, o p"róblema vira, realmente, um caso de POlícia. jeito que vamos, com a nossa ·máeda desvalorizando e os
Teótartdo também alertar esse setor, propus-me nesta tarde salários baixando, em pouco tempo teremos também o consóra falar para esta Casa ViSarido um_ entendimento e uma solução ~io da cesta básica ou coisa semelhante. Na realidade, o povo
está vivendo de um jeito tal, que, às vezes, não tem como
- para esse crucial problema.
Sabemos que já há a solicitação de criação de urna:Comís- ·comprar uma cesta-básica. Coilgratulo-me com V. Ex~ pelo
sãb P~rl~mentar- de Inquérito para apurar o caso, ·e até- a ·pronunciamentO que faz. Quero dizer que, se eu for designado
subScrevemos. Sob _qualquer hipótese,- cabe uma atitude sa- para essa Comi.s:S:ão; VOu ficat muito honrado Fico preocuneadora do caso._ ·
··
-- pado, porque -são tantos os escândalos que acontecem neste
Os consórcios têm re_spondido nos--úiÜmÜs_ ieiDpos ..Por País tOdos os· dias, que só não nos lembr~o~ do e:.s~n,_d_alo
mais de 60% :clõ -escoamento da produção de automóveis. de ontem porque há o de hoje; e~ vamos esquecer, o de hoje
Porém, apesar-da _sinalização antecipada- muito antecipada quando surgir o de amanhã. É preciso que essas CPt não
- do consumo, as administradoras_ e montadoras mantêm só apresentem seus resultados, comQ tamb~m os acompanhe~
um nível de 120.000 t:onsunlídores não atendidos. É escassez junto ao Ministério Público e junto às autoridades compe·
adminiStrada, que teni'ãté úni mecã.ri.iSinotle segurança previa- tentes, até a conclu_são e a puniÇão dos culpados. Parabéns,
_
_ _ ..
mente montado, de óbvia e descarada simplicidade: primeiro , Senador M.agno Bacelar.
tempo~~ montadora eleva absurdamente-os preços-; segundo
O SR. MAGNO BACELAR- M.uito obrigado a V. Ex•,
tempo: os consumidores eventuais se J:etraem~ ·rnes:nfo com nobre Senador Epifácio Cafeteira.
as concessionárias de revenda em desespero, oferecendo-lhes
Na realidade·; p.ão só nós, mas o poVo br<lsileiro-também
vantagens nunca concedidas aos oonsoreiàdos.
j~-feln ~uitas espáanças nas Comissões Parlamentares. -de
r

a
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InquéritO, instaladas nas duas Casas ~º- Çongresso, principalmente porque não nos é dado o poder de polícia. Nós apenas
apuramos e sinalizamos os fatos pára O Poder Público, para
o Poder Judiciário e quase nunca a população que·,·::.- cada
surgimento de uma CPI, se enche de ~speranç3:s e vé sô~ucio
nadas as pendências ou os crimes ali indicados como perpe_trados contra a economiã ·popUlar. ConcOrdo com V. Ex~ e
agradeço o·ap-arte que enobrece a minha intenção em chamar
a atenção desta Casa.
Mas, dizia eu, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que os
reféns consorciados são atendidos, em parte, reduzindo o "colchão de segurança" da escassez organizada. Q!J.artQ tempo:
as montadoras rejeitam, liminar e, se necessário, desrespeitosamente, o pleito de reposição salarial d·os metalúrgicos, provocando~ necessariamente, a greve, pelo tempo necessário
ã restauração do Hcolchão de segurança" não atendido. Quinto
tempo: as montadoras atendem ãs reivindie;ações dos metalúrgicos e elevam os preços para compensação da reposição e
algo mais.
E o Executivo? Há fiscalização?.B~m, Srs. Senadores,
a rigor jamais existiU. Não era da índole dos governos anteriores, e menos ainda do 3:tual, a preocupação com interesses
de cidadãos. Entre outras sigl~$ i.J;lú.teis ou inutilizadas con&ta
existir no organograma do Ministério da _Justiça uma Secretaria Nacional de Direito Económico, aliás referida. éomo órgão central de defesa do consumidor no Código de Defesa·
do Consumidor. DeVe servir para assentar alguns burocratas.
Ocasionalmente, serviria para repercutir alguma pirotecnia
presidencial.
.
A fiscalização e regulalfl.e~tação dos. consórcios já ~Sleve
afeta ã Receita Federal e hoje é assunto do Banco Central.
Meqos pioi. A Receita Fede~a.I t~m mai~J> que fazer. Aliás,
o Banco Central também:. O Minísfério da Economi~ parece
encarar o assunto c.om extrema tranqüilidade. Os manuais
que eles levam dizem que:
.· ·
·
-existe um grupo de fornecedores, em livre conco~
rência, disputando, com garra, o interesse do consumidor pelo
'
· ·
seu produto;
- o consumidor, soberano consumidor, observa,"desd~
nhosamente, as ofe~as que seUs aflitos foinecec;!õ::Ce·s "Ihe que~
rem impingir; ·
·
-todos chegarão a .um acordo justó ao final. , ,_; .
Mercado livre é para esses acertos. .. _
Srs. Senadores, a espoliação· dos. consorciados se extremou no último mês, ap(Ss a liberação dos· preços. Houve aumentos nas prestações de até 300% ou mais. E verdade que
nem sempre esse percentual corresponde :;tos aum~ntos das
montadoras, próximos df? 200%; ~as o conhecimento
prévio
1
ou a intuição de parcela dos consorciad0 S e, maiS"_litoVável,
a irtescrupulosidade das Administradoras' ·'chegaram a·:.kera!
disparates de aumento acima de 300-% em um mês.• O .. que
fazer? Do Executivo nada se pode esperfl.r. po Legi~lfl.tivo,
a cuz1:o p.razo, nada. M~ 9-.Pireito exist~: ~ p~sóa ·não pode
ser violada no :;eQ patriDJ.dri.i~ e eventualmente, e;n sua reputação sem possibilidade a ~esistência ef<?t,i~a. O apelq individual ao Judiciário~. tem chançes. maiores,ql}e a _ação do Legislativo. ·
_
·
-. ·--.--. - · ·
,
.
E: enião; de~sa Tr)qrina, faço um apelo à aut.oridade .d,o
Estado que a Ççns1ituiç~o e a lei dotou do;;vooeres para def~n
der, com presU1Za, os jnterep~es difusg~ $.!, ~leHv~~ dos c,i4.~dãos.
. - _____ .
.i.LJ .
• ,
O Sr. Moisés Abrão·-:- Permite um.aparte, nobre· Senador?
'J ~r;
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O SR. MAGNO BACELAR- Pois não.
O Sr. Moisés Abrão- Senador Magno Bacelar, V. Ex•
faz hoje um pronunciamento da maior importância, pois é
um assunto que vem atingirido quase todo o povo brasileiro.
Na crise económica em que o País mergulhou, nã.o resta hoje
ao· assalariado, para· adquirir um bem, um bem durável, a
não ser· através do consórcio. Durante esses últimos 15 dias
tem acumulado em nosso gabinete· uma série de denúncias,
relativa ao processo· que vem se desenvolvendo nesse País,
através dos consórcios. Para que V. Ex~ tenha uma idéia,
só de cartas de crédito liberadas pelos consórcios de bens
não entregues, relativo a essas Cartas o montante hoje representa 180 milhões de dólares. Isso vem demonstrar, claramente, o que se está fazendo neste Pais através dos consórcios
para surrupiar a poupança popular. Quero cumprimentar V.
Ex•, e dizer ·que ng_ dia de hoje eStamos entrando com um
requerimento propondo a esta Casa aformação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, para que possainos investigar
prOfundamente, não só o funcionamento, como a existência
de todos os consórcios. Temos- aOOrri:panhã.do pela imprensa
algumas colocações do Banco Central, onde o próprio Banco
- Central revela existir neste País uma série de consórcios fantasmas, existir neste País consórçios operando irregularmente,
e o que vimos foi a intervenção, -única e exclusiVa, de um
determinado consórciO na ··Bahia. A Secretária Nacional de
Política Económica, Sr•.Dorothéa Wemeck, vai para a televisão e diz que a solução dos consorciados é ampliar o prazo
de pagamento sem, cont.udo, dar aos consorciados uma explicaçãO, sem· dizer o porquê dessas majorações insistérite.S e
permanentes, inviabilizando por completo o cumprimento das
obrigações por parte desses consorciados. Acreditamos; como
V. EXf, das dificuldades que uma Comissão Parlamentar de
. Inquérito, no Congresso Nacional, tem para apurar as responsabilidades de todos esses atos, mas haveremos, tenho certeza
absoluta, que esta Casa haverá de fazer um trabalho sério:
Como di~ muito be.m o_.SenaQpr Epitácio Cafeteira, não
será apenas um trabalho de apuração, mas, priiicipaimente,
de acompanhamento dessa captação de recursos.da poupança
popular. Quero cumprimentar V. Ex' !"'ia abordagem que
.faz Poje, nestç ple_nári()~ sob_re _esse assunto, que é. da maior
importância e do interesse do nosso povo. Muito. obri_gado.

O SR. MAGNO BÁCELAR _.:, Mui(q Í>béigado ~ y. ,EX'
OP.sta.ria de salientar que iniciei este pronunc~amento fazendo
referências à iniciativã de V, Ex• em relação à criação da

CP1, edeclaranflo que havíamos subscrit<?:S' apoiamento., por
julgá.-1/l.Oportuna, diapte da i_nércj~ Ç! _da ineficiênci~ dt?. fo9er
Executivo. .
.,,
···" Quahao a~Se_Cre"tã.riã NaciOnãl de POlítiCa Ecõõômica diz
ao·cot:isórciãdo que êle proCure e"steltdér OS prazos não pensa
·que cóin.ds'aumentos sucessivç.s to"rnámais· ihvfáver a pósSibilidadé de ,aquisiçãO :de-um bem de consumo.
· · :,
. Agr:ad~ço a V. Ex• pelo aparte·. ·
·

o Sr. Meira FilhO- Permite· v. Ex• uin aparte? ·'
, , , O SR. MAGNO 'ilACÉLÁR -.:_çoll' ;,razer, ouç~ o:áparte
de V. EX'
,,.
·.' .•.- ' .

·_-.

l·

_.. .O "Sr. ,Meira Filbo -Estava ouvindo o pronunciamento
de V. Ex:', e logo acorri ao plenário para juntar-me aos demais
SenadoreS Que o,ê·stão. aparteando, V. Ex• não queira saber
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O- bem q'ue está fazendo_ aos consorciados brasileiros. Eles
estão ansiosamente aguardando que autoridades brasileiras
tomem providências urgentes com relação aos consórcios. Não
sei se porque tive muito cuidado com minhas firianÇã.s~- fazendo
o possível para que a despesa jamais- ultrapasse a receita.
nunca acreditei em consórcios. Não sei se a ~omparação com
o Banco Nacional da Habitàção é feliz ou não. Ele foi outra
paga para o PaíS.- Felizm.e_nte acaboU._ A inierição foi boa,
mas houve um desvirtuamen.to. De manejra·que, hoje, o colisorciado não aguenta mais p~gar as prestações. Esta é a realidade. Não tenho consórcio. Tenho recebido em meu gabinete
·inúmeras pessoas que estãO aguardando providências dos po~
deres competentes da Nação brasileira para que tomem medi~
das urgentes contra essa coisa que se chama consórcio. Muito
obrigado e parabéns a V. Ex•

O SR. MAGNO BACJ:;LAR -Eu é que agradeço o apoiamenta às nossas.palavras. Go_staria de dizer a V. Ex• que
há um número de 120 mil conso(cia~os_ çontemplados que
não receberam os seus bens ainda e que os vendedores e
as montadoras impingem valores maiores, adicionais, quando
da entrega do carro. Quando o consorciado vai receber o
veículo é informado que não tem do modelo que ele receberia,
acrescentando inúmeros opcionais que nãO estavam previstos,
tornando ainda mais difícil a aquisição do bein, o que obriga
ao consorciado_ esperar um outro veículo que atenda às necessi~
dades do seu contrato.
Agradeço a V. Exw, nobre Senador.
O Sr. Meira FUho - Perdoe-me, nobre Senador. mais
vou interferir mais unia vei. Há~- ãirida, um problf:ma que
está complicando cada vez mais a situãção. O CONAR Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária tem-se preocupado com a questão da ética profissional, mas
continua a propaganda enganos~ a prejudicar os consumidores
brasileiros. No caso do consórcio, então, é uma lástima.
O SR- MAGNO BACELAR- Mas, dizia, Nobres Srs.
Senadores, que dentro dos manuais teótico~ Oo Ministéi"io
da Economia, Fazenda e Planejamento, eles acham que nesse
livre mercado todos chegarã-o a um acórdo 1 dentro dos parã~
metros da honradez e da ofeta e da procura, e os acertos
seriam feitos, quandO não é realidade.
· A espoliaçãO do consorciado se extremou no último mês,
após a liberação dos preços. Houve aumentos nas prestações
de at~ 300%, e mais. E verdade que nem sempre esse percen~
tual corresponde aos aumentos das montadoras, próximos
atualmente de 200%, 9ias-ó conhecimento prévio ou a intuição
da parcela dos consorciados e, .mais provável, a il)escrupu·
losidade das administp~.dóras, çb,egaram a gerar disparates
de aume_nto acima de 300% em um mês. Ein rim ~:qico inês,
as prestações tiveram um acréscimo acima de 300%. O que
fazer? Do Executivo nada se pode esperar: Do Legislativo,
a curto prazo, também o consorciado não pode esperar solu~
ção. Mas o Direito existe. E a pessoa não pode ser violentada
no seu património e eventualmente em sua reputação sem
a possibilidade à resistência efetiva. Então, o que nos resta
é o apelo ao Judiciário, que tem oportunidades .máiores de
uma ação mais rápida e profícua do que o noSso Legislativo.
· Assim, desta tribuna, faço um apelo- à ·autoridade que
a Constituição e a leí dotou de poderes. para defender 1 com
presteza, os interesses difusos e --eoletivos· dos cidadãos.
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E ao Procurador da República fica o apelo do orador
desta tarde para que assuma imediatamente a direção que
levará à punição ou à extinção de tão fi-audulenta instituição
quantO é o consórcio brasileiro.
O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me um aparte, nobre
Senador?
O -SR- MAGNO BACELAR -Pois não, nobre Senador
Eduardo Suplicy. Com muito pi"azer.
O Sr. Eduardo Supllcy- Gostaria de cumprimentar V.
EX' por estar chamando a atenção e denunciando ·as práticas
de diversos consórcios brasileiros que têm levado todos aqueles que adquiriram automóveis, imaginando que seria uma
fonna mais económica e adequada e, em especial as pessoas
qüe não podendo adquirir o seu carro ã vista, dãdo áo seu
alto preço, nem mesmo em 12 ou 24 prestações, não teriam
outra alternativa senão comprar com um pagamento a longo
prazo como, por exemplo, em 50 pagamentOs, recorrendo,
portanto, ao consórcio vieram a ser surpreendidos pela prática
dos consórcios e em especial nestes últimos meses, de um
lado pelo aumento dos preços da indústria automobilística,
ooas, de um outro lad0 1 pela prática dos consórcios, pelo au·
menta das taxas de juros, taxàs-, conseqüentemente, de rea~
juste estabelecidos pelos consórcios, temos visto, verdadeiras
aberrações. Antes de vir a plenário ainda tive a nOtfcia de
pessoa que terido adquirido automóvel pelo consórcio e que
no mês de outubro, para dar mais um exemplo, ilustrando
o pronunciamento de V. Ex•, havia pago uma prestação de
320 mil cruzeiros mensais, teve um ajuste, agora em novem~
brO, ·para 628 mil cruzeiros, um. ajuste de 104%, muito além
d~ _qualquer possibil.idade de ajuste mensal de remuneração
dessa pessoa. Assim, Senador Magno Bacelar, cumprimento
V. Ex• por estar denunciando .esse tipo de prática, ao mesm'o
tempo em que propõe ao CongreSso Nacional que tomemos
-Iriedidas para disciplinar essas práticas lesivas ao interesse
público.
O SR- MAGNO BACELAR- Agradeço a V. Ex•, nobre
SenacJorEduardo Suplicy, pelo apoiamento e pela forma como
ilustra e dignifica o nosso pron~;~nciamento.
7

Na realidade, há dois anos, ou menos, com essa parcela
de reajuste do mês de outubro, o consumidor da êlasse média
poderia comprar um carro Monza. Apenas com essa diferença,
porque eu o comprei há dois_ anos por 175 mil cruzeiros.
De forma que se perdeu a noção da especulação-, per~
deu-se a noção da dignidade e do respeito ao cidadão brasileiro.
O Sr. Hu_mberto Lucena- V.

:gx~

me permite um aparte_?

:o SR- MAGNO BACELAR.-,- Com muita hon~a, .nobre
Senador..

O :sr. Humberto Lucena -_Desejo, t:imbéni; àpoiãr ãs
palavras dê V. EX~,· que muito' oportún:arrien'te denimciàin a
situação criada no' País, pelos chám._ados consó_rciós,- não ·só
para aquisição de· automóveis nlas· taMbém de outros bens
duráveis, os quaiS.estão, realmente, concorrendo cada vez
mais para prejudicar as nossas populações, sobretudo a classe
mé_dia, que somente através dessas instituiçõeS podein -adquirir
e~ses bens, diante;·dd seu alto preço ho mercàdo. V. Ex' colo~
oo'u muito bem,' Porque, de modO gefal, Os governos têm
sido muito complacentes com essa gente que gira coinercialmente nos -consórcios de bens duráveis, parti"cularnieilte de
automóveis. Estou de pleno acordo, eu e minha óancada,
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como discurso de V~~ e, por isso mesmO, também apoiamos
a Comiss<J.o de ·Inquérito em boa hora_requcrida, por iniciativa
do Senador Moisés.Abraão, porque devemos fazer realmente
urna investigação de maior profundidade, em_ torno ·ctesse assunto que é pertinente ao ínter~s~e da e_çC!nomia popular.
Meus parabéns a V. Ex•

O SR. MAGNO BACELAR - Muito ob~rigado, ~nobre
Líder Humberto Lucena, peta apoiamento ao protesto que
fazemos, ao clamor do povo brasileiro já tão desiludido, vítima, ao longo __de to_do esse tempo, das "Leis de Gerson",
da vida, em que todos querem tirar vantagem e quem acaba
massacrado é a população, sobretudo a classe média.
Prossigo, Sr. Presidente.
.
'·'·.
Sr. Procurador-Geral da República, V. EX! deve saber
o drama por que passaãtlasse média- prestamistas preferenciais dos consórcios - aviltada nos sª"Jários_ e· tornada refém
de uma indústria cartelizada, controladora da. maior parte
das administradoras- dircta ou indiretamenie.
Peço que V. E;c. considere e aja, fazendo com que O
Ministério Público (diretarnente ou através dos Procop.) assuma a liderança, convocan-do os associados de consórci_QS_ à
Assembléia-Geral em que os não contemplados possam optar
pela extinação~de um grupo a partir do primeiro aumento
abusivo praticado, corrigindo-se os créditos_e débitos por um
índice oficial.
Se inviável juridicamente, que se inova ação civil pública
a fim de se obter do_ Judiciário o necessário mandado_ de
dissolução voluntária.
.
Para esse <::aso, a no-sSa ú1tirita palavra é justiça, Srs. Sena_- ---.
. ~dores!
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente .. (Muito beml)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.

Concedo a
• ~
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ciará, sob a formà de Imposto de Renda negativo, todas
as pessoas residentes no País, maiores de 25 anos e
que _aufiram rendimentos brutos mensais inferiores a
ccCr$45.000,00, em vafore. de abril de 91, o que equivaleu a 2,647 salários mínimoS, ·sem se considerar o abono
--~de Cr$3.000,00.
· O valor estipulado no pro)erode lei, Cr$45 .000,00
será corrigido nos meses de maio e novembro de cada
ano, ou toda vez que a inflação acumular 30%.
O índice de reajuste a ser utilizado é o INPC,
ou outro ín-dice que venha a substituí-lo, realizando-se
a primeira correção em janeirO _de_ 93, com base nos
preços Vigeiites em abril de 91.
A renda mínima instituídá
piógraffia terá,
ainda, um acréscimo real, no mês de janeiro de cada
ano, igual ao valor bruto do cresciinent() por habitante
do Produto Interno Bruto do ano anterior. O benefício
---da renda míniitút se fará através- de uma complementação dos rendimentos brutos em valor eqUivalente a
· 30% da diferença apurada mensalmente entre os rendimentos auferidos e- O lim'ite de renda estabelecido no
programa. os- mecanisrriõS-de cadastramento dos beneficiáriOs -e distribuição dos valores e benefícios e a fiScalização do Programa de Garantia -de Renda Mínima
''Serão -o"s utilizados com as necessária~ ~daJ?taçc;5es pelo
Departamento da Receita Federal no que tange ao
Imposto de Renda das pessoas físicas. Não. obstante
sejam beneficiários os maiores de 25 anos, o Pi-ograma
_~e Qaz:antia de Renda Mínima será implantado gradualmente_no_curso de oito ano_s, abrangendo em 93
os maiores de 60 anos, e, 94 os maiores de_ 55 anos
e, as_sím por diante, até qu~_-nÕ anO _200Õ . .todo& os
maiofes de 25 anos.
-----f~cult.a ao Pc)der Executivo a elevar de 30%_ para
. 59% _a base do cálculo relativo ã complementação, a
antecipar a implantação do Programa de Garantia de
Renda__ Mfnima desde que obsetvado o critério de
abp.mgência por ida9e e~ celebrar convênios_ com Esta~
_do~ ~ Municípios, visando a fiscalização do aludido
programa, ber:n assim c_om a rede bancária e a Empresa
Brasileira de Correios e_.Telégrafos -ou qualquer outra
entidade prestadora de serviços para sua execução'."

pero-

o SR. EDUARDO- SUPÜCY ~ (PY .c:.. Sf'~ Pronuncia o
segUinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presid~nte,
Sr"s e Srs. Senadores, em primeiro lugar, quero Z.egistr8.r e
cumprimentar o Senado FederaJ, mais espeéiflcani.ente- a ComiSsãcr-de Assuntos Econômicos~-que hoje, uma hora atrás,
por decisão unânime, em carârer terminativo, aprovou--o Projeto de Lei do Senã.do n~ 80, de 1991, que cria o Programa
de Garantia de Renda Mínima no Brasil, e dá outras providências, de minha autoria, e que contou com um parecer elabo- ~~-'~O Sr. A!ba_nQ Franco-V . .I;x• permite um aparte?
rado pelo Senador Maurício Cotrêa, Líder do PDT nesta Casa,
~ O SR. EDUARDO SUPUCY- Ouço o aparte do nobre
extremamente cuidadoso, bem~ftrn_dqme,IJJ:_~Qo?--.e que _contribui, significativarrierite,"i)àra que.nã6 apenas o seu Partido, Senado!- Albano Franco, _com muita honra.
o PDT, mas também o PMDB, o~ PSDB, o PFL, o PDS,
enfim, todos os demais partidos nesta Casa aprovassem, "lzriaiiiO Sr. Albano Franco ~Nobre Senador Edua;do Suplicy,
memente, o projeto que institui o Programa cte:Garantia de desde que V. Ex~ teve a iniciativa:- e- o mérito de apresentar
e~te projeto ao Senado Federal, sobre o problema e o-aspecto
Renda Míriima, através do Imposto de Renda nt::gativo.
da_ renda mínima para o povo brasileiro, tivemos condições
Considero a- confriOUiçilo- dO Senador M~u-rfcio Corrêa
de extraordinária V31ia para que pudéssemos alcançar esse -e oportunidade de dizer da importância do projeto e, principalmente, do alcan~ social, tendo em vista a crise, as desigualresultado tão positivõ, e gostaria, Sr. Presidente, de ler alguns
. dades por -que passa hoje a nos_sa sociedade. Mas, t1;ll!lbém,
trechos do parecer de S. Ex~
.tenho dito a V. Ex•, como tive oportunidade de dizer. hoje:
"O projeto de lei ora em ex-ame, de autoria do _da minha preocupação com a questão relativa ao cus!eio do
nobre Senador Eduardo Suplicy, apresentado em subs- Programa de Renda Mínima. Mas acho que foi salutar na
tituição ao que fora oferecido pelo- mesmo autor, em sentido do alcance, do objetivo social. Dou o meu aparte
elogiando o seu projeto,-mas também dizendo da minha preo16 de abril de 1991, tem por finalidade a instituição
do Prograrpq de Garantia de Renda Mínina, que benefi- cupãção, -de encontrar a fórmula da operacionalização, princi~
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palmente no que c,oncerne ao custeio para esse progra~a . .
Agora, quanto _ao conteúdo, quanto ao obj~tívo, quanto a()
alcance, não temos dúvidas em reafirmar que é realmente
muito importante, e V. Ex'- teve uma oportunidade ímpar
de tratar daquele assunto que é mais íffi:POrt3nte hoje para
o brasileiro, que é a questão social. O empresariado brasileiro
deseja realmente que esses trabalhadores, principalmente os
que vivem daqueles salários que serão contemplados dentro
do projeto de V. E:x\ tenham condi_ções Qe ç-omeçara poder

comprar alguma coisa, porque, comprando alguma coisa, beneficiar-se-ia desse projeto, dessas conseqüências, o próprio
empresariado, a própria indústria brasileir(!.. Parabenizo V.
Ex~ pelo alcance do projeto, pela iniciativa, pela sensibilidade
mais uma vez demonstrada em se preocupar com os problemas
sociais. Mas também tenho que dizer da minha preocupação
quanto ao custeio para esse programa porque, realmente,
me preocupa se vier através de mais impOstos para a sociedade.
Era isto o que eu tinha a dizer, nobre Senador Eduardo Suplicy.
· ·
··
O SR. EDUARDO SUPLICY- Prezado SenadQr AlQano
Franco, eu gostaria de dizer a V. Ex~ e ao PRN; Partído
ao qual pertence e honra, que ainda hoje o Senador Marco
Maciel, Líder do PFL, transmitiu a sua preocUpação com
respeito a alguns detalhes operacionais. Eu disse a S. Ex~
e digo o mesmo a V. Ex~ e ao PRN, qu_e caso haja dúvidas
- e o PFL demonstrou essas dúvidas - , eu me disPonho
a esclarecer todos os detalhes possíveis. O Senado{ Marco
Maciel convidou-me para, na próxima réllriião de sua Bancada, às 10 horas de terça-feira pr6Xiinã, expor ó assunto, o
que farei com muita honra.
Eu me disponho a fazer o mesmo para os Senadores_
do_PRN, para V. Ex~, mas já que estamos debatendo aproveito
para esclarecer o ponto levantado por V. Ex• Não é intenção
do programa criar despesas adicionais em relaç_ªo â disponibilidade de arrecadação de recursos, na medida em que o
Programa de Garantia de Renda Mínima irá diretamente,
com maior eficiência, acredito, atender àquela população que
está em condições de miséria absoluta no Brasil. Se efetivamente isto for alcançado com a existência do programa, nóS
poderemos cortar inúmeros outros programas do Orçamento.
Então, o Poder Executivo, ao longo de 1992~ uma vez que
o projeto só_tem a sua vigência a partir de 1~' de janeiro
de 1993, poderá apresentar mensagem orçamentária ao COngresso Nacional com o corte de inúmeros programas.
Diversos tipos- de despesas têm sido realizadas, e muitas
vezes beneficiam mp.ito mais outros que não aqueles que fazem
parte da população mais carente.
- .Os _diyersos x:ela~órios do Banco Mundi_al mo?tr~m q1:1e
de _cada 100 cruzeiros de programas destinados aos mais· pobres
tem sido bem menos da metade a proporção de recursos que
efetivainente acabam beneficiando os mais pobres.
O Senador Ronan Tito, hoje, ao analisare projeto, mencionou um dado que S. Ex~ próprio-SOube relativamente a
programa de assistência à infância em Minas Gerais. S. Ex'
disse que uma pesquisa demonstrou que, de cada 100 cruzeiros
destinados ao programa, apenas 9 cruzeiros ·chegavam efetiva·
mente' ·ao benefício -das crianças.
Nobre Senador Albano Franco, ainda ontem tivemos uma
decisão histórica na Comissão Mista do Orçamento, presidida

Sexta-feira 6

8705

pelo Senador Ronaldo Aragão, que, por mais de seis horas.
procurou coordenar um difícil diálogo entre todos os representantes de partidos.
Estávamos discutindo, por exemplo, a mensagem orçamentária relativa ao Ministério da Ação Social, justamente
com programas que, nominalmente ou teoricamente, são voltados para atender ã população mais carente do Brasil.
Procurou-se estabelecer critérios. E, finalmep.te, pela primeira vez_ na história da análise orçament;íria, estabeleceu-se
um parâmetro no que diz respeito à distribuição regional por
Estado, que leva em conta, em 50%, os critérios do Fundo
de Participação dos Municípios e, nos 50%_-rf::stantes, critérios
tais como: 25% de acordo com a população de cada Estado,
e 25% inversamente proporcional à renda per capita de cada
Estado.
Além disso, houve outra dúvida: por que haviam sidõ
aprovadas emendas no valor de 30 a 50 milhões de cruzeiros,
para alguns parlamentares, enquanto que outros foram conR
templados com cerca de 100 a 200 niilhões, ou, então, com
800 a l bJlhão de cruzeiros, tendo ficado o relato_r com 15
bilhões de CruZeiros?
Chegou-se, então, a um entendimento segundo o qual
se estabeleceria um teto: c~da pGtrlamentar, no máximo, teria
aprovado 500 milhões de cruzeiros, salvo se houvesse uma
e!'plicação, aceita por todos, de algum projeto de grande relevância, um projeto que fosse beneficiar uma eXtensa região
ou uma população muito grande, mas que deveria ter a compreensão e a aprovação de todos.
O Sr. Albano Franco- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY - Quero apenas salientar
que será dada ao· Poder Executivo a possibilidade de ele mesmo destrinçar o que poderia ser gradualmente cortado, para,
então, se possibilitar a introdução, por etapas, do Programa
de Garantia de Rend;:t Mínima.
Quanto à outra preocupação, que é de como administrar
o Programa, haverá obviamente a regulamentação do_mesmo,
~:mde, aCredito, s~ poderá ter uma fiscalização melhor e até
mais rigorosa do lmposto de Renda negativo do que aquela
que se faz para os ricos do Imposto de Renda Positivo.
O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR: EDUARDO SUPLICY- O Senador Albano Fran·
-quer complementar ainda o aparte. Em seglllda, ouvirei
V. Ex~, riobre Senador Humberto Lucena .

tó

O Sr. Albano Franco- Nobre Senador Eduardo Suplicy.
ouvimos coro especial atenção as colocações de V. Ex~ Esperamos ter a oportunidade e o privilégio de, na próxima terçafeira, ouvirmos a explanação de V. Exa e de sua assessoria
acerca da operaciOnalização desse projeto, que recebeu, hoje,
a aprovação unânime da Comissão de Assuntos_ J.::c_onômicos
desta Casa. O irpportante é dizer a V. Ex• do alcance do
projeto, principalmente numa hora de dificuldades em que
vive o País, _com_ essa pobreza absoluta, c;om a miséria que
a todos humilha. Realmente, V. Ex" produziu idéias, teve
capacidade de imaginação e trouxe para esta Casa uma impor-

8706 Sexta-feira 6

DÍARiõ

od CONG~SSQ NACIONAL (Seção II) .

tante contribuição: O que espero, cOnfOlmc disse no primeiro
aparte. é entender- e Deus vai nos ajudar. vai _nos iluminar
-Para encontrarmos uma maneira de custear_- esse_programa
sem trazer novos ónus, novos impostos,- novos tributos, nem
para a sociedade, nem para os empresáriOs. Sem dúvida algu~
ma, é urna rcsponsahilidade desta casa. realmente, eliminar
de uma vez por todas a miséria que ternos no nos.so .País,

mas, para isso, temos que encontrar oS recursos adequados.
Espero ter a oportUnidade, na próxima terça-feira, de ouvir
de V. Ex' explicações sobre a operacionalização desse projeto.
Parabéns, mais um3 vez, nobre Senador Eduardo SupliCy.
O SR. EDUARDO SUPLICY -Muito obrigado. Senador
Alhano Franco.
Concedo o aparte ao Líder do PMDB, Senador Humberto
Lucena e, cm seguida, ao Senador Ronaldo Aragão.
O Sr.-Humberto Lucena- Tive a grande satisfa_ção, como
Líder do PMDB, de apoiar, desde_ ~_pti_meira hora, o oportuno
projeto de V. Ex• que institufo Programa de ~enda Mínima
para o trabalhador. E, hoje, fiquei feliz ao contribuir, com
a minha Bancada. para que sua proposição fosse aprovada
por unanimidade na Comissão de Assuntos Econômicos. Nós
todos estamos acompanhando, com muita preocupação, odes~
dobramento da situação nacional a partir da grave crise económica que nos atormenta e, bem assim como sabe V. Ex" e por isto mesmO produziu esse projeto de lei -as imensas
dificuldades por que passam os trabalhadores, no contexto
de uma política económica que nos levou a uma recessão
brutal da economia. O desemprego. notadamente em São
Paulo, aumenta dia a dia isto está provado, inclusive, por
estatísticas publicadas ultimamente em relação ã primeira semana de novembro--, e·,ainda mais como não poderia deixar
de acontecer num modelo reconhecidamente ortodoxo, no
melhor figurino do Fundo Monetário Internacional, nós estamos vivendo um arrocho salarial sem precedentes na nossa
história. Ainda há poucos dias, falando .desta tribuna como
Líder do PMDB no Senado, eu lembrava, para efeito de uma
reflexão mais profunda e~ torno do assunto põr-·parte do
Senhor Presidente da República, do Sr. Ministro da Economia
e demais autoridades da área económica -do- Governo, que
o ex-Minstro Roberto Campos. que foi quem, em 1965, ins~i
tuiu no Brasil a correção mortetária, apesa'r de, naquela época,
ter lançado uma política salarial duríssima, estabeleceu, ainda
assim, uma certa indexação- era mínima, mas havia- através de chamada préfixação. fnclusive o_ Plano CoUq.r tentou
introduzi-la novamente, por sugestão da ex_-Ministra Zélia
Cardoso- de Mello, mas ela não vingou porque, quando o
Governo percebeu que, a partir de abril de 1990 a inflação
-já então do cruzeiro -não era zero. mas 3%,_im(!diatmanete a extingiu e entramos, então, no ritmO da c-hamada
livre negociação, num Pafs em recessão. O resutlado é esse
que aí está: o trabalhador, tanto do setor privado, como do
setor público, cada vez mais com a corda no pescoço, sem
condições de sobreviver. Portanto, o projeto de V. EX" vem
a calhar muito bem nessa hora, em que tenho também pregado, como -necessidade premente -pelo menos emergencialmente --, a idéi3. de reindexação da economia, sobretudo
para conseguirmOs a indexar os salários.-Como já afirmei,
no Brasil, os ganhos de capital estão indexados, só os ganhos
do trabalho - isto é, os salários confiiwam Sem a menor
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correção, o que é uma injustiça e uma perversidade. Meus
parabéns, nobre.Senador Eduardo Suplicy!
O SR. EDUARDO SUPLICY- Agradeço a V. Ex• o
aparte e o apoio que o PMDB; maciçamente, deu ao meu
Programa de Garantia de Renda Mínima inclusive com a coOrdenação de V. Ex•. do Senador Ronan Tito. do Senador Coutinho Jorge, do Senador Antônio Mariz e do Senador Alfredo
Campos, que inclusive contribuiu para -o- prOjeto com uma
emenda que estabelece punição para qualquer funcionário
de instituição Oficial ou governamental que contribuir para
a fraude. Realmente, o projeto tem a preocupação, salientada
por V. EX", de correção do patamar mínímo- de rendimento
dos brasileiros, uma vez que o valor de 45 mil cruzeiros de
abril de 1991 será corrido nos meses de maio e novembro
de cada ano ou todas as vezes que a inflação acumulada atingir
30%, mediante aplicação do Índice Naconal de Preços ao
Consumidor, ou de outro índice que venha a substituí-lo,
realizando a primeira correção, excepecionalmente. em janCiro de 1993, com base nos preços vigentes de abril de 1991.
Hoje, o patamar mínimo definido seria em torno d!! 110 a
120 mil cruzeiros mensais.
O Sr. Ronaldo Aragão -Permite-me V.

Ex~

um aparte?

O SR. EDUARDO SUPLICY - Concedo o aparte ao
n-obre Senadoí Ronaldo Aragão, com muito prazer.
O Sr. Ronat<lo Aragão - Inicialmente, quero cumprimentá-lo pela brilhante idéia do projeto que hoje a Com.íssão
de Assuntos Económicos aprovou e que acompanhei através
de um assessor de V. Ex", o Professor Antônio Maria da
Silveira, nosso prezado amigo. Nobre Senador Eduardo Suplicy, os nossos cumprimentos e o nosso parabéns a V~ Ex"
Quero reportar-me à negociação de ontem, aqui, da discussão
que tivemos a respeito do Ministério _de Ação Social. que
V. Ex' se reportou, um Ministério voltado teoricamente para
diminuir as distorções sociais deste País. Essa discussão, que
durou mais de seis horas, às vezes acalorada, às. vezes apaixonada por determinados segmentos,onde-o Relator, compreenSiVO, fez a revisão dos seus pontos de vista, estabelecendo
um critério que me pareceu justo e que teve a aprovação
de todos os Partidos, inclusive dos que pediam constantemente
que fossem estabelecidos critérios para determinados projetas
analisados pela Comissão. Eles pediam a adoção de critérios
não só objetivando diminuir as distâncias sociais entre os Estados, mas, também, entre as pessoas. No estabelecimento do
acordo, nós, reunidos, entendemos que, com a adoção ,d_os
critérios. estamos procurando diminmuir as gra.ndesdíst-orções
eXistentes no País, não só entre_ t;:~~ _Estados - repito --mas
entre _as pessoas, ou seja, entre os mais pobres e os mais
ricos. Entregamos ao Executivo um parâme_tro_, estabG.Jecemo.s_
um critério: esperamos que S. Ex" ãCoThã. essas s_ugestões,
não só- no campO social, mas, inclusive, no projeto de V.
Ex~. aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Económicos
desta Casa. Congratulo-me _com V. Ex"
O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço o aparte de
V. Ex~ e também o cumprimento, Senador Ronaldo Aragão,
pelos passos que a Comissão Mista de Orçamento, sob a sua
Presidência, vem conseglfiiido dar. Estou percebendo que estamos vivendo um aprendizadO extraordinário, porque apenas
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depois da Const_ituiÇão de 1988 é que o Congressó l'qacional
começou a participar da definição, com a possibilidade de
alterar o conteúdo_do OrçamentO. EntãO,

est~-sedesvendan
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e mais equitativa e não continue, como até agora, concentrada
nas mãos de uma ínfima minoria de privilegiados.
Muito obrigado e m~~s parabéns.

do, para muitos de nós, que ·somos novos nesta tarefa, de
como proceder para chegarmos a critérios que sejam racionais,

que sejam compreensíveis, critérios que levem em conta as
relações de custos e benefícios, que levem em conta as disparidades regionais, os objetivos consütuciôitãis-e as-sim· por diante. É preciso que avancemos ainda mais. Tenho certeza de

que esta Comissão já avançou muito e espero que, cada vez
mais, o Congresso Nacional esteja se

preparaf~:dO-se

para

me-

lhor definir oride será· gasto cada cruzeiro arrecadado junto
ao povo brasileiro.
O Sr. João Calmou- Permite-me V.

Ex~

um aparte?

O SR. EDUARDO SUPLJCY -Concedo um aparte ao
nobre Senador..
.
_ . _ __.
O Sr. João CalmQn " " " " ":" Senª"QorEduardo Suplicy, sinto-me
no dever de felicitá-lo, entusiasticamente pelo êxito iniciar
do seu projeto que estabelece Q direito a·_uma renda mínima
a todos .os brasile:iros~.Co.StumO dizer que não-há nenhum
artigo da nossa CónstftuíÇão que proíba ao .cidadão sonhar.
V. Ex~, com a Colaboração da sua magnífica equipe, elaborou
um projeto arrojado, inspirado pelos princípios maiS puros
da justiça social. A Comissão de· Assuntos EConómicos já
lhe deu a aprovação preliminar:
O SR. EDUARDO SUPLICY ,.---, Temünãtiva, prezado
Senador João Calmon. Em caráter termin.ativo.
O Sr. João Calmou- Então, os meus parabéns serenovam com maior intensidade. Entretanto, aproveitaria esta·
oportunidade para uma rápida reflexão. Espero que um projeto tão .necessário, tão importante, como o que V. Ex~ apresentou, que já obteve esse êxito inicial, não· tenha o mesmo
melancólico de~ti.no ·da lei que estabelece o salário mínimo
em nosso País. É notório Que há brasileiros. que são seres
humanos tão respeitáveis, como.os ri.cos, os-milionários, os
que pertencem à classe média alta, e que até hoje consideram
que o salário·mfnimo é um ídeal ainda não atingido. Na área
que representa a minha permanente obsessão, que é a área
da Educação, tenho denunciado, centenas de vezes, que no
interior do Nol}:e, do Nordeste, e até mesmo no interior de
alguns Estados. do .Centro-Sul há professoras que ainda ganham a metade ou 1/3 de um salário mínimo. Quando fiz
esse comentário na Assembléia Legislativa da Bahiã, diante
do Governador _da época, logo depois S. Ex~ me declarou
que o problema, observado em várias áreas no sertão da Bahia
ainda era mais grave, porque lá, na "terra gloriosa, que vi~
nascer Ruí Barbosa, existiam JllUÍtas professoras que trabalhavam sem receber um centavo sequer, alimentando a doce
esperança de um dia vire.m a ser incluídas na folha de pagamento. Outras trabalhavam sem salário, apenas para ter os
benefícios da PrCvidência Social. Creio, qUe nesta hora de
júbilo para todos nós, Senador Eduardo Suplicy, devemos
unir esforços para ·que o seu patriótico projeto se. trailforme
numa realidade. e que ele seja um passo auspicioso para o
programa mais amplo que permita que a renda, em nosso
País, :;eja distribuída dê maneira mais. justa, mais humana

O Sr. José Ricba- V. Ex.~ pennita-me apenas Um pequeno aparte, já que faz tempo que pedi e estou esperando.
Antes de expirar o prazo eu já havia pedido.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- Na realidade, não é que tenha expirado o prazo agõra. O prazo do
!lObre Senador Suplicy terminou ãs 15h50min.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Será o último, Sr. Presidente.
O Sr_ José Ricba ~Meu aparte é rápido. Começo cumprimentando V. Ex•, nobre Sena.doi Eduardo Supli~y, pelo êxito
alcançado hoje com a aprovação, esperamos que em caráter
terminativo, na Comissão de As~;untos Económicos, do projeto que assegura a cada brasileiro-uma renda mlnima:·Infelizmellte, embora membro da Comissão, não pude ficar até o
final,_ quando foi votado o seu projeto, porque a reunião da
Comissão, preVista para as 10 horas, só começou por volta
das 12 horas. Eu tinha um compromisso às 13 horas e, por
isso, tive que me ausentar pouco antes de iniciar a votação
do seu projeto. Mas, certamef).te, se eu estivesse lá, teria votado a seu favor. Tenho uma vontade muito grande, e tenho
procurado fazê-lo sempre, de apoiar todas as iniciativas de
_Parlamentares que visem a diminuir os desníveis sociais neste
País. A iniciativa de V. Ex~ é muito bem concebida, e, ao
contráriO do que muitos podem pensar, acho que ela é
viável sim. O Brasil é um país com um potencial extraor-dináriêi: tem riquezas naturais; tem um grande território, uma·
grande produção, áreas agricultáveis das maiores do mundo.
Além disso, é um país que se diz cristão. Pelo menos as estatísticas mostram que a maioria esnia·gadora da população, cerca
de "90%, contando católicos e protestantes, é cristã. Entretanto, é um país que ·apre·senfa um dos maiores desníveis
de rendas do mundo. Um pafs que ocupava, até bem pouco
tempo, a Sétima posição entre as potências económicas do
mundo ocidental, ~ntretanto, não é capaz de assegurar a todos
os brasileiros uma renda que lhes possibilite satisfazer as. necessidades mínimas compatíveis com a dignidade da pessoa huma.mi... ESramós, a esta altura, no octogésimo lugar em termos
de distribuição de renda. Quarenta e ·um por cento dos
brasileiros vivem em. duas faixas de renda: a da pobreza absohitS.' e a da miSéria. Este é um fndice eXtremamente elevado.
Portanto, uma iniciativa como. a ·de V. Ex~ é louvável sob
todos os pontos de vista. Apenas acho que temos que avançar
um pouco mais. A minha preocupação é não apenas em votarmos leis que tenham um grande alcance soci(_l.l, como é o
caso do projeto de V. Ex•, que espero seja transformado
em lei, mas também em podermos viabilizar o cumprimento
de leis desse tipo. Eu já tinhá Conversado com V. EX!" sobre
IStO e quero deixar aqui o convite a toda a Casa, para aprofun-darmos no avanço dessa iniciãtiVá, a fim_de_viabilizar a aplicação da lei. É que estamos cuidando de uma ponta apenas.
Espero que, hoje ou numa outra oportunidade, V. Ex•.explique melhor co:q~o financiar essa iniciativa de assegurar uma
r~nda mínima a cada cidadão~. Tenho para mim qu·e ist9 é
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possível trabalhando a outra ponta: a da renda máxima. Este

País tem que ter a coragem- de adotar o modelo da maioria
dos países civilizados, evoluídos politicamente e com uma
preocupação social. Ele deve preocupar-se não apenas em
assegurar urna renda mfnin_la~ rt;~as também_ em assegurar, através do mecaniSfifo-ffsca1, que ninguém tenha uma renda máxima exagerada. Nos países da Europa, pelo que sei, a diferença
de rendas pessoais não ultrapassa a relação de um para quinze.
Então, quem ganha menos ganha, no mínimo, quinze vezes
menos do que quem ganha mais. Acho que esta é uma corre~ção razoável. E como se alcança essa ·correlação de renda
mínima com rerida máxima? Através do mecanismo fiscaL
Já sugeri que fosse através do Imposto de Renda e peço ã
Casa que nos aprofundemos na discussão .desta questão. O
Imposto de Relida tem que dosar, até para íil.ibir um pouco
a ganância exagerada de alguns de querer ganhar mundos
e fundos. Cuidando da renda máxima, teremos os recursos
necessários para financiar o direito ã rend.a mínima, pelo menos para satisfazer as necessidades básicas de.Gada cidadão.
Ficam aqui 0-S- meus cumprimentos renovados pela brilhante
iniciativa de V. EX! e pela sua perseverança em trabalhar
para conseguir finalmente que fosse aprovado o seu projeto.
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como foi o caso de V. Ex~, nobre Senador Chagas Rodrigues.
Conforme já lhe relatei, tive oportunidade de, atendendo a
convite de Deputados estaduais do Piauí, fazer uma exposição
sobre o programa em sessão da Assembléia Legislativa desse
Estado. Tive a satisfação de lá receber uma moção aprovada
por unanimidade por toda a Assembléia, no sentido de que
este programa fosse aprovado pelo Congresso Nacional. Meus
Curílpiimentos aos Senadores Chagas Rodrigues e Lucídio Portella, também Representante daquele Estado. Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SREDUARDO SUPUCY EM SEU PRONUNCIAMENTO:

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 80, DE 1991
Institui o Pl"ogram!l de Garantia de Renda Mínima
- PGRM, C dá- outras providências.

a· Cõngresso Nacional decreta;
O SR. EDUARDO SUPLICY -Agradeço tanto as palavras do Senador Joáo Calmon quanto as do Senador José
Richa. Estou plenamente de acordo com as preo-Ctipações
externadas por ambos. Acredito que este instrumento, Senador João Calmon, poderá viabilizar o cumprimento desse objetiVo melhor do _que simplesmente aquele previsto para o salário
mínimo. Co:m-o prográ'ma de renda mínima, poderemos, por
exemplo~ garantir úm rendi~ento mínimo aos professores até
dos Estados mais -pobres, como Piauí, Maranhão, Roraima
e outros, onde existe a dificuldade mencionada por V. Ex~

Senador José Richa, quero colaborar com o objetivo exposto por V. E r Quem sabe, poderemos fazê-lo brevemente,
uma vez que, na semana que vem, estar_emos ~nalisando a
proposta de refonna tributária enviada pelo Executivo, quando estarei irmanado com V. Ex~ na consecução do objetivo
exposto.
GoStaria de salientar que V. Ex• tem razão. Trata-se
de um objetivo que-é cristão. E um objetivo que, na verdade,
tem raízes profundas na História da Humanidade. Aliás, ele
_está expresso há muitos_ anos na Liter~_t_~ra.
Qualldo expus o programa de garantia de renda míninia,
recentemente, para membros da CNBB, das comunidades
eclesiais de base, estava presente Dom Luciano Mendes de
Almeida, Presidente da entidade. Ao tern:tin~r a minha palestra, ele me disse: "não deixe de citar, como argumento em
favor do seu projeto, aquilo que está exposto- na Segunda
Espístola de São Paulo aos Coríntios, quando ele diz que
os coríntios deveriam fazer como os ·macedónios. Deveria
haver um procedimento na sociedade de ~al forma que ninguém tivesse em abundância---:- para aqueles que conseguissem
uma boa safra - e ninguém deixasse de ter_<? rp.fnirno 11ecessário -para aqueles que tivessem uma safii muito pequena".
Ali está explicado muito claramente um obietivo que na verdade, não apenas é cristão, mas está de aco!dõ com <rsentlinentá
de humanidade.

Art. 1" Ficit instituído q Programa de Garantia de Renda Mínini3.- PGRM, que beneficiará as pessoas cujos rendimentos brutos mensais sejam iófetiOres a Cr$45.000,00 (quarenta e cinco mil cruzeiros).
§ 1" O valor mencionado neste artigo será corrigido monetariamente nos meses de maio e novembro de cada ano
ou a cada vez que a inflação acumulad_(!_atingir 30% (trinta
por cento), mediante aplicação do Índice Nacional de Preços
ao Consumidor - INPC, ou de outro índice oficial que o
substituir, devendo a primeira correção realizar-se, excepcionalmente, no mês de janeiro de 1993, com base nos preços
vigentes no mês de abril de 1991.
§ 2" O valor mencionado no caput deste artigo deverá
sofrer um acréscimo real, no mês de janeiro de cada ano,
igual ao valor do crescimento do PIB - Produto Interno
Bruto brasileiro por habitante do ano anterior.

Art. 2" A Garantia de Renda MírÍima consiste na c?mplementação dos rendimentos brutos do Qeneficiário em yalor
equivalente a 50% (cinqüenta por cento) da diferença, apurada mensalmente, entre estes rendimentos e o limite mencionado no artigo anterior.
§ 1" No caso de beneficiários cujos rendimentos salariais sejam iguais a zero, ou seja, não teÍlham nenhum rendimento, a complementação de renda a que se refere o caput
deste artigo passa a ser de 30% (trinta por cento).
§ 2" Para os efeitos desta lei, rendimento bruto é. o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos,
os alimeiltos e pensões percebidos em dinheiro e os proventos
de qualquer natureza sem qualquer dedução.

Art. 3" Podem inscrever-se como beneficiários dã. complementação a que se refere o artigo anterior todas a~ pesSoas
ieSidentes no PaíS, maiores de 25 (vinte e cinco) anos e' que
" aufiram rendimentos brutos mensais inferiores ao limite inenAgradeço at_Q_dosaqueles que cooperarem com sugeStões ckiriildo no art. 12, ressalvadas a_s que se enquadrarem nas
na reunião àe hoje da Comissão de Assuntos Econóiriicos, -diSpOSições do parágrafO úniCO deste artigo.
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Parágrafo ún-ico; -_A- participação do PG_RM é vedada,
enquanto- persistir o im-pedimento, à pessoa que:
-·
I -estiver cumprindo pena de privação -de liberdade;
II -estiver em débito com a Fazenda Públka, inscrito
na Dívida Ativa da União, iilclusive na qualidade de sócio
ou adrriinistrador responsável por pessoa-juifdica que Se en-
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indispenSávei à sua manutenção fazem Jus a uma coritple-

rrfe-ntação-põr parte do Governo, estabelecida pelo Projeto
em 50% (cinqüenta por cento) da diferença e-ntre esses rendi_!lÍetltos e:_ q lim-ite_ i_ndividual que foi fixado (proposta de
Cr$45.000,00 mensais).
.
· ·
~
- Uma importante vantagem -do sistema está ·em dar o direlcontrar nessa situação.
to·ao beneficiário do poder escolher a forma de gastar o dinheiArt. 4" O cadastramento de beneficiár_içS·e-à operacioro récebido, diferentemente de outros programas sociais que
têm por objetivo distribuir bens aos pobres ou prestar-lhes
nalização do PGRM realizar-se-ão, de conformidade çom as
normas estabelecidas em regulamento desta lei, a ser expedido
assistência, sem consultá-los previamente acerca de suas necesM
pelo Poder Executivcr, até 60_(sessenta)_d_ia_s_ ~pós ·a sua publi- sidades- mais prementes, os quais poderão, assini, ser substícação.
.
tuí<!_os, co_m vantagen:, pelo progr~ma que ora se apresenta
à-consideração.
__
·
Parágrafo úníco·.- _ O_Poder Executívo_ poderá-firmar Convênios com a rede bancária do País, com a"EnipreSa Brasileira
O Programa de Renda Mínima Garantida funciOnará -de
de Correios e Telégrafos ou com qualquer outra_entid.a..Q.e
ma.ne:ira complementar ao salário mínimO; tendo algumas vanprestadora de serviços~ de direito público ou privado, viSando
tagens sobre a concepção e funcionaniento deste. M!lito embora a Constituição diga que o salário míriimo pago ao trabaao cumprimento do disposto neste artigo.
Art. 5o O beneficiáriO do PGRJvl que prest.-~r declaraM lhador deva ser "çapaz de atend_er _a suas_ necessidades básicas
ções_ falsas ou usar de qualquer outro meio para obtenção vitais e às de suas famHia com moradía, alimentação, educade vantagens ilícitas será excluído_ do_ Programa pelo prazo ção, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e_ previdência
social". o seu va!or fiXado periodicamente pelo Governo tem
de 5. (cinco) ·anos, ou definitivamente, se reincidente.
Parágrafo único. _O _beneficiário do PGRM que houver _es!ad~ long~_ de poder cumprir tais "fi:Ilalidades.
recebido qualquer benefício mediante utilização dos artifícios
Um aumento brusco do_saládo _míriimo óbjeti~ando o
a que se_ refere este artigo será obrigado a efetuar o ressarciM cumprimenfo do preceito constitucional, tem sido argumenmenta integral da importância recebida, corrigida monetaM tado, poderia acabar sendo frustrado pelas seguintes razões:
riamente com base no INPC ou qualquer o_u_tro índice _oficial
muitas empresas privadas e públicas, órgãos governamentais,
que 0 SUbStituir, nas COnaiçÕeS que forem fixadaS Ji.Q fegulaM especialmente prefeituras _nas regiões mais pobres do País,
mento desta lei.
difiCilmente teriam condições de suportar esses-gastos, o que
Art. 6" O custeio -do PGE.M far-seMá mediante dotação
r,~sultari~a ~m _possível aumento de desemprego, particularorçamentária específiCa, a- s·er ConSigillida no Orçamento da JTiente daquelas peSSoas cuJa- cOitt:dbuição- para- o aumento
União a partir do exercício fiiiãncetro de 1993._ _ _
__
d~_ produção fosse considerado abaixo do valor do salário
Art. 7" Até 30 de junho de 1992, o Poder Executivo Iiiírii!ri<ffixado; h) 6 f!Ulnerlto d()-S-Sãiádos, se bem acima do
enviará ao Congress-o Nacinal proposta de 'substituição _da ganho ~m porodutividade, poderia causar pressão adiCionai
despesa ou de aumento da receita orçamentária, de modo
s~>.~~e os preços;_ c) o aumento conseqüente da procura por
a viabilizar a execução do programa institUído por esta lei.
bens tipicamente--córisU.ritidos por assalariadOs, de tar maneira
Art. 8" O Poder ExecutiVO illSfih.iiráprograma e proje- que, se não houver planejamento adequado de aumento_ da
tas que tenham por finã.lidade a ampliação da oferta de servi- oferta, poderá resultar, também em pres-são significativa sobre
ços e bens de con_sumo populares, ·de modo a atender ao os preços e/ou em problemas de desabastecimento.
crescime-nto da _demanda decorrente da, aplicação desta lei.
Na medida em que estiver bem d.efinida a sua fonte Qe
Art. 9" Esta-lei entra em vig<:>r riã diltã de-sUa publica- reCeita e que esta venha a se realiz.ar, a execução do Prograq~a_
ção, produzindo efeitOs-a parti"r' de to de jã:neirO de '1993.
de Renda Mínima Garantida não produzirá pressões inflacioArt. 10. ReVogamMse aS dispo~ições em contrário.
nárias, especialmente sobre o custo de produção. Obviamente,
terá eTeitO sobre a demanda..de.bens tipicamente consumidos
pela camada mais pobre da população, tornando esta demanda
Justificação
mais intensa a regular. Desde que bem planejado o crescimento da oferta destes _bens e serviços, particularmente aliA Constitu_ição da -República Federativa do Brasil, no
art. 3°, inciso III, expressa que um de seus objetivos fu_ilda- mentos provindos da agricultura, pode-se prever um efeito
mentais é o de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir m,!Jito~saud_áyel para a economia brasileira. Há que se levãr
as desigualdades:sociais e regionais. O projeto de lei que etll_conta que um programa desta natureza não seria introduora. se submete__it_ apreciação dos ilustreS parlamentãi-eS tem zido senão com a sua inserção _noo Orçamento_ da União, com
em mira este objetivo. .
-·· ... . . __ _ ,_ __ __ __ , __ _ te,mp~ suficiente pãra os agentes ecoilômico_s~ s·e_ prepararem
_ _ ___ _ . _
Trata-se de mecanismo que visa garantir renda mínima para o seu funcioriãmento.
Na medida em que o prograrria tem abrangência nacional,
a pessoas adultas que não conseguirem rendimento suficiente
às suas necessidades básicas. _Simples na sua concepção, este qualquer pessoa que__ vive _n_a grande ou na pequena cidade,
instrumento tem sido_ .defendido por alguns dos mais concei- nos estados mais desenvolvidos_ ou nos ma_is pobres, perto
tuados economistas de dife-cçntçs tendênci.as, como Johp. Ke- dos_ grandes centros ou nas regiões rurais mais longínquas,
nneth Galbraith, Milton Friedman e o brasiieiro Antónío Ma- terá direitO a dele~participar. ISto terá irriportante efeito sobre
os fluxos de migrãção no País, propiciando a muitos o direito
ria da Silveira.
Da mesma maneira qUe as pessoas que· gaitham além à sobrevivência, sem a necessidade de se deslocarem, em mode um determinado limite_ trans_ferem umá parcela de se~s mentos de desespero, por falta absoluta de alternativa.
Para uma soc).c;dade que h_oj_e_ se caracteriza por ser uma
rendimentos ao erário, na forma_ de imposto sohre a renda,
aquelas que percebem rendimentos inferiOres a um mínimo d~s _g~e ~presenttl_m disparidades sócio-econômi_cas das mais
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intensas e graves do mundo.- que tem repetidamente fracas-

l i - em 1995, os maiores de 50 (clnqüenta) anos;

sado em suas tentatiVas de diminuir a probreza e as desigual-

IV- em 1996, os maiores de 45 (quarenta e cinco) anos;
V- em 1997, os maiores de 40 (quarenta) anos;
VI- em 1998, os maiores de 35 (trinta e cinco) anos;
VII- em 1999, os maiores de 30 (trinta) anos;
VIII- em 2000, os maiores_ de 25 (vinte e cinco) anos.
Faculta ao POder Ex~cutivo a elevar de 30% (trinta por
cento) até 50% (cinqüenta por cento) a base do cálculo relativo
ã complementação; a antecipar a implantação do PGRM, desde que observado o critério de abrangência por idade; e a
celebrar convênios com os Estados e Municípios visando à
fiscalização do aludido programa, bem assim com a rede bancária e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ou
qualquer outra entidade prestadora de serviços, para a sua
eXeCUção.
.
_
O custeio do progrârn.a será de responsabilidad~_da Uniã_o
que deverá consignar çlotação orçamentária específica no seu
Orçamento da Despesa, a partir do exercício de 1993.
Estabelece, ainda, que ao Poder Executivo caberá instituir progfamas e projeioS pa:ra a ampliação de oferta de serviços e bens de consumo populares, com a finalidade de atender
o crescimento da demanda de~orrente o PGRM, bem como
o treinamento de mão-de-obra para seus beneficíádos, de
preferência mediante convênio com o Estado e de apoio aos
Municípios.
Por fim, prevê que, além de outras sanções cabíveis, o
beneficiário- que se utilizar de artifícios-ilegais será punido
com a exclusão do PGRM, pelo prazo de cinco anos ou definitivamente, sujeitando-se a devolver, com correção monetária,
os_ valores indevidamente recebidos ..
São esses os. pontos centrais- do substitutivo em exame
(Emenda n9 1), ~o qual foi apresentada a Emenda n9 2, do
nobre Seriador Alfredo Campos, acrescentando ao art. 89 do
projeto, como § 2~' e renumerando-se o_atual parágra~o único
como§ 19 , com a seguinte redação:
'_'Art. 89 ••··•~A-··--~~·~·•••··~~-···~·'·••····~"·•••·.,·····••·

dades, a determinação expressa de erradicar a miséria e as
suas conseqüências deve se constituir em vontade maior da
Nação. Para isto se faz necessária a criação de um instrumento
de política económica que cumpra aquele- obje.tiyo da melhor
e mais eficierife maneira.
Essas as razões que nos levam ~ solicitar a aprovação
do projeto de lei que ora submetemos à deliberação dos ilustres membros desta Casa.
Sala das Sess6es.:l6 de abril de 1991. -Eduardo Suplicy,
Senador.
(A COmissüode Assuntos EconómiCOS (decisão terminativa.)
PARECERN•

, DE I991

Da Comissão de Assuntos Económicos sobre o Pro·
jeto de Lei do Senado o9 80, de 1991, que "Institui
o Programa de Garantia de Renda Mínima - PGRM
e dá outras providências".

Relator: Senador MaurÍcio Corréa
O Projeto de- Jei ora em exame. de autoria do nobre
Senador Eduan;io Suplicy, apresentado em substituição ao
que forã. oferecido pelo mesmo autor, em 16 de ahril de 1991,
tem por finaJidade a instituição de um Programa de Garantia
de Renda Mínima- PGRM, "que beneficiará, sOb a forma
de imposto de renda negativo, todas as pessoas reSiden~es
no País, maiores de 25 (vinte e cinco) anos e que: állfiram
rendimentos brutos _mensais inferiores a Cr$45.000,00 (quarenta e cinco.mil cruzell:os)>'. em valores de abril de 1991,
o quê equiváleu a 2,647 salários _minill)._QS, seiin. se considerar
o abono de Cr$3.000,00 (três mil cruzeiros).
§ I' ................................ - ...,...- ........ "·"··
§ 2P Ao servidor público ou_ ~gente de entidade
O valor estipulado no projeto de lei, Cr$45.000,00 (qua·
conveniada que concorra-para o ilícito p~evis~o neste
renta e cinco mil cruzeiros), será corrigido nos meses de maio
artigo, inserindo ou fazendo inserir decla.ração_falsa
e novembro de cada ~no ou _tÇ)d~ vez que a in~ação acumulada
em documento que -deva produzir efeito perante o proatingir a 30% (trinta por cento). O índice de reajuste a ser
utilizado é o INPC, ou outro fn~Hce que venha a substituí-lo,
grama, aplica-se, além das sanções penais e administrativas cabíveis, multa nunca inferiorao dobro dos renrealizando-se a primeira Correç3.o em janeiro de 1993, com
dimentos ilegalmente pagos, corrigidos monetaiia-me-nbase nos preços vigerites e-m ab.fil de 1991.
te e na forma do parágrafo anterior."
A renda mínima- i_nstitufda_pelo programa terá~ ainda,
Comecemos por demonstrar alguns exemplos de como
um acréscimo real, no mês de_ janeiro de cada ano, "iguaf
ao-valor do crescimento, por habitante, do Produto Interno se operá o cálculo do benfíciO-, oom valores de ábril/91:
__ ---I ~-quem tem nenhum rendimento fará _jus _a
Bruto do ano anterior".
o benefício da renda míriima se fará através de uma Cr$13.500,00 (ti-eze míl ·e quinhentos.cruzeiro-$), isto é, 30%
complementação dos rendimentos brutos em valor equivalente de Cr$45.000,00;·
II- quem tem rendimento de. Cr$10.000,00 fará jus a
a 30% (trinta por cento) da diferença, apurada mensalmente,
entre os rendimentos auferidos e o limite de_ ~.;enda estabelecido Cr$10.500 (dez mil e quinhentos cruzeiros), isto é, 30% de
no programa.
Cr$35.000,ó0 (Cr$45.000,00menos Cr$!0.000,00) vindo adis·
Os mecanismos de cadastramento d~s beneficiários, dis~ por de Cr$20.soo;oo (Cr$!0.000,00 mais Cr$10.500,00);
III- quem tem rendimento de Cr$20.000,00 fará jus a
tribuição dos valores de benefício e a fisci;llizaçáo do PGRM
serão os utilizados, como as neCessárias adaptações, pelo De- Cr$7.500,00 (sete mil e qu!nhento~=-~uzeiros), ou seja, 30%
partamento da Receita Federal no que tange ao Imposto de de Cr$25.000,00 (Cr$45.000,00 me_nos Cr$20.000,00), vindo
a dispor de Cr$27.500;oo (Cr$20.000,00 m-als Cr$7.500,00);
Renda de pessoas físicas.
·-··· ·
IV- quem tem rtendimento de Cr$30.000,00 fará jus
Não obstante sejam beneficiários os Iilaiores de 25 (vinte
e cinco) anos, o PGRM será implantado gradualmente, no a Cr$4.500,00 (quatro mil e quinhent9s cruzeiros), isto é,
curso de oito anos, abrangendo_:_
t • 1 .•
30% de Cr$15.000,00 (Cr$45.000,00 menos Cr$30.ooo;oo),
I -em 1993~ ós maiores de 60 (sessepta) anos;
vindo a dispor de Cr$34.500,00 (Cr$30.000,00 mais
II- em 1994, os maiores-de 55 (cinqüênta e cinco) 3nos; Ct$4.500,00);
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V- quem tem rendimento de Cr$40.000,00 fará -jUs a

Cr$1.500,00 (um mil e quinhentos cruzeiros), ou seja, 31J%
de Cr$5.000,00 (Cr$45.000,00 menos Cr$40.000,00), vindo
a dispor de Cr$41.500,00 (Cr$40.000,00 mais Cr$1.500,00);
VI -e quem já tenfreil.dimento de Cr$45.000,00 ou fnais
não fará jus a nenhum valor por parte do PGRM.
Portanto, o objetivo é garantir a-~ren-da- mfnima-·âe

Ct$45.000,00, a preço de abril/91, corrigido, aos maiores de
25 anos, a partir do anO 2000, começanâo por beneficiar os
maiores de 60 anos, a partir de 1993, numa escala lenta e·

(Se~ão
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gradual em que, a cada ano·, vão sendo -contempladas novas
faixas etárias.
Naturalmente, duas questões podem sobressaltar-nos, de
inicio: -r•) Não será melhor fiCar desempregado e fazer alguns
serviços extras, nãopássíveiS de fiscalização? 2~) Como-prover
o PGRM de recursos financeiros?
Sobre essas questões discorremos mais adiante. Para tanto, faz-se necessário aiitecedermos a ilustração 9e_alguns_ dados
estimativos, referente a densidade demogrática e condições
sócio-económicas, a·saber:

a) População em 1991:
I) Total: 150 milhOes;
II) Maiores de 25 anos: 69 milhOes;
III) Maiores de 30 artes: 55,5 milhaes;
IV) Maiores de 35 anos: 45 milhaes;
V) Maiores de 40 anos: 36 milboes.

b) Prospecç!lo estimativa da população:
Aoo
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Faixas de Idade

Populaçllo Total
(MilhOes)
159
.162
165
-- 168
171
174
177
179

Quantidade
(MilbOes)

maiores de 60 anos

maiores-de 55 anos

maiores de so- anos"
maiores de 45 anos
maiores de 40 anos
rmiiores de 35 anos
- - · -~qJa.icires -de 30 anos
maidres de 25 anos

12
--17
23

32
43
57
72
89

(Fonte: IBGE, 1980, PNAD 1987 A 1989)
c) Pessoas economicamente ativas (1989):
CLASSES DE RENDIMENTO MENSAL
Até 1/2 salário mínimo
Mais de Í/2 a 1 s/m
Mais de 1 a2 s/m
Mais de 2 a 3 s/m
Mais de 3 a 5 s/m
Mais de 5 a 10 s/m
Mais de 10 a 20 s/m
Mais de 20 s/m
Sem rendimento
Sem declaraçAcí- ·

QUANTIDADES
6.110.737
9.295.194
. 13.644.275
'7.933.988
7.664.301' ' '
5.835.268
··, 3.169.174
2.081.090
.6.368.172

410.977

'

Neste total estao incluídos 1.891.242 menores de-10 anos.(Fonte: IBGE -:Pesquisa Nãcfcirial por Amostra de Domicflios - 1989).
- '·'.
.
Incluindo menores de idade e outras. dependentes desempregados, hoje são c~rca de 4,5 milhões _de brasileiros· que
vivem abaixo da linha de pobreza (renda inferior a meio_ salário
mínimo), segundo .cálculos do Instituto de Pesquisa Econômica_Aplicada ~ IPEA.
_ <'
-, _
.-Em sua carta de .conjuntura.- de novembro. ·a .Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada qo Rio de)aneiro (JPEARio), com base em novas pre~is6.e.s. de seu grupo_ d;e análise
conjuntural (GAC), Projeta. paraeste ano, um Produto Inter-

~o Brut~_ (PIB):p~sitivo. com'~r~sc,imento-de ·1,3%. frente
a uma queda de,,menos 4,2% no PIB de 1990. O PIB per
capita de 1991, nessa nova projeção-do PIB. pelo IP.EA-R10,
apresentaria um declínio-de menos 0,7% _calculado coro uma
tax;:t de expansãQ- ,demográfica-/ano .d.e 2%, conforme expectati:va.do.censo ~mográfico em elaboração .
A realidade -brasileira é preocupante. pois o grau de pobreza é enorme:_segundo o presidente do Instituto de Estudos
Políticos_ (IEPS);• H~lio Jaguaribe, o crescimento da miséria _
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no Brasil tem-se acelerado: era de 17,7% ela população, em
1980, atingiu- 23-,.3%-~ em I987, com tendência a aumentar
nos últimos trés anos.
A isso podemos adicionar alguns dados que só enfatizam
a gravidade da situação_: 75,1 %_da renda nacional _se encontram nas mãos de 30% d~ população, 10% .dos brasileiros
controlam 46,4% dessa renda; e30% dos habitantes possuem
4,2% da renda gerada no Pais. (SEPE/IPEA)
Esse cenário, se continuar a atual política recessiva, tende
a piorar. Segundo Relatório da SEPE-IPEA, o número de
desempregados, que era de 10,1 milhões, em 1990, passaria
para 20,1 milhões no ano 2000.
A questão da renda, pelos dados apresentados, es~ diretamente ligada ao desemprego, que vem aumentando à me~i
da em que a atividade económica cai.
_
O desempenho económico, para o ano em curso, é deve~
ras preocupante. Seg~~K!9 estimativas do Ministério da Economia (O Glogo, 10-5;91), o Produto Interno Bruto (PIB). apresentou uma queda de 5,1% no primeiro trimestre, portanto
__ _ _
superior aos 4,6% negatfvos do ano passado.
A queda na produção representa menos empregos,-menor
renda e aumento da miséria. A diminuição da atividade aconõ~
mica implica uma perda na arrecadação de impOStOs, qual
constitui a Receita do Estado.-

a

Vejamos, ainda, para melhor esclarecer o nosso estudo,
alguns dados relacionados com o PIB~ ___ _

(0.06% do PIB) e FAE (0,!6% do PIB) ou, mesmo, o MinistériQ c;le Ação S_ocial (0,5% do PIB). Numa dimensão, o Programa de Garantia de Renda Mínima constitui~se em técnica
racionar de elaboração orçamentária, estabelecendo critério
objetivo para distribuição direta da receita aos cidadãos.
O Programa de Garantia de Renda Mínima, na forma
do imposto de renda negativo, começa numa alíquota de-30%
(tinta por cento), mas autoriza sua e lavação a 50% (cinqüenta
por cento), e mantém crescente a renda mínima e o montante
a redisJribuir, através de acréscimos reais que seguem o cresci~
mento anual do PIB. O valor da transferência decresce na
medida em que o salário ascende, mas a renda depois da
transferência é sempre crescente.
~ "Mantenhp a mesma estimativa para o PIB de 1991, cerca
d~ Cr_$168 trilhões a preços correntes, uma ordem de grandeza
do programa em termos da Re_~eita pode ser percebida quando
se considera o Finsocial ~(1.4% do PIB), o PJS-Pasep (1%
.do PIB),os Fundqs_Regionais (3% do Imposto de Renda
e dó IPI, ou 0,16% do PIB) ou, conjUntamente, Fino"r-Funre_s-Finam (0.!% do PIB).
A Renda Mínima significa o-aumento relativo do consumo
em mercadorias e_serviços populares, o estímulo para o crescimento da produção de setores que absorvem intensamente
mão-de-obra pouco ou não-qualificada e a criação de emprego
para á própria-Classe mais pobre.

ImPlantada cuidadosarp_ep_te ao longo de 8 (oito) anos,
a Renda Mínima significa ainda a utilização de outros fatores
I - o PIB para 1991 está estimado em i68_trilh,Ses de
de produç~o que existem ociosamente nesta Economia.
cruzeiros;
Meio século foi a rapidez massacrante com que os pafses
II- para 1992 o crescimento do PIB é zero~ segundo
o projeto de lei db orçamento encam!_nbado pe_lq Exec_utivo desenvolvidos reduziram de _quarenta pontos percentuais a
ao Legislativo- portanto, fica em 168 trilhões de_ cruzeiros, força de trabalho em seus campos, como estimou Kuznets
embora alguns economistas admitam L!m crescimento_ em tor~ em sua conferência ao receber o P~êmio Nobel. A estratégia
node0,7%;
----------do Brasil-Potência dobrou criminosa e irresponsavelmente tal
rapidez. Paga~se hoje com a epidemia do crime em nossas
!II -no Orçamento da União, para 1991, constam como
· graQdes ddade_s_. _A cegueira e a insens~tez de alguns pode
_
previsão da Receita:
levar-nos a maiores gastos com IJlats policiamentos e leis mais
Finsocial (Cr$2,4 trilhões) I I ,4% do PIB
severas.
PIS-Pasep (Cr$! ,7 trilh_ões) j I% do PIB
Nessa dimensão, a Renda Mínima também significa solu~
Fundos Regionais (Cr$26 bilhões) I 0,16% do PIB
ção. O ajuste gradual e suave da Economía aos fatores de
Finor, Finam, Funres (Cr$! 59 bilhões) I O,!% do PIB
IV- com relação às despesas realizadas durante o ano produção de que dispomos ocorre com o estímulo para a
de 1990, tivemos:
------ - - --p-ennartência e mesmo a volta da população mais pobre aos
LBA (Cr$108 bilhões) I 0,3% ao PIB
pequenos centros .. É óbvio, pois é neste onde o custo de
vida se mostra menor, ou a transferência da Renda Mínima
INAM (Cr$21,6 bilhões) I 0,06% do PIB
possui maior poder aquisitivo. Cria-se automaticamente o emFAE (Cr$19 bilhões) I 0,06% do PIB
V - a evasão fiscal está estimada em 1,4% do PIB.
prego nas re.~aiões mais pobres.
_ - Estamos c~~_ve_ric~d·o.s c):e que a distribuição do Programa
COnhecendo esses dados. e- sendo óbvio que nem todas
não estimulará a ociosidade; ao contrário, o beneficiário, disas pessoas eõm idade superior a 25 arios serão beneficiárias
pondo de condições mínimas. buscará melhorar sua vida, fa~
do PRGM, como já demonstrado, verific3mos que o mesmo
é perfeitamente exeqüível, sem necessitar de novos recurso_s_ zendo~_o pelo trabalho e assimilação de conhecimentos. Neste
particular, louvamo-nos nas informações da_ Psicologia ao_ assee, conseqüentemente, sem aumentar a tributação, cuja carga
verar que as aspirações humanas são crescentes, inclusive indiatual já chegou ao nível dp insuportável. vidualmente .
Ainda que viesse a ser Posto em prátic;3;_-na sua totalidade,
. em 1993 -:-que não é a hipótese, porquanto iriicíará atendendo
Ademais, o projeto em exame, além de inédito na st,~a
as pessoas com~rnais de 60 anos de idade _-_ bastariam 3%
engenhosidade, é um trabalho dos mais sérios, Voltado iitteira(três por cento)" do PIB para provê-lo. E esses 3% (três por mente para o princípio constitucíórial ínsíto no art. 3", III,
cento) poderão ser form;:tdos mediante trans{~~ência de razoá~
e de indiscutfvel viabilidade económica.
· ·
veis parcelas de recursos alocados a certos _órgãos que deles
se vaiem para troca de interesses políticos.
Por isso, somos pela aprovação do Substitutivo com a
A realização do Programa.-de Garantia de Renda Mínima Emenda no 2.
pode ser percebida quando se toma a D~pesa RealiZada em
Sala das Comissões,
. - Presidente ___,. Re~
1990, em programas como a LBA (0,3% do PIB), INAM lato r
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SUBSTITUTIVO AO PROJE.TO DE LEI. DO
SENADO N" so: DE 1991
Institui o Programa de Garantia de Renda Mínima
- PGRM - e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
___ _
Art. 1" Fica iriStituído o Programa de Garantia-de Renda Mínima - PGRM - , que benefidafâ,--sooa forma de
imposto cte· renda negativo, todas as pessoas resi_cje~~es "?
País. maiofes de 25 (vinte e cinco) anos e que ã.Ufiraih r~n~h
mentos brutos mensais inferiores a "Cr$45.000;00 (qhã"renta
e cinco mil cruzeiros).
§ 1" O valor mcnciomldo no caput deste artigo será
corrigido nos meses de maio e nove111:br~ de cada _ano, ?u

toda vez que a inflação acumulada atmg1r 30% (tnnta por
cento), mediante aplicação do índice -Nacional dt Preços ao
Consum]dor - INPC - , ou de outro índice oficial_que o
substituir. realizando~se a primeira cõfreção, excepdonalmente, em janeiro de 1993, Cóin base nos preços vigentes em
abril de 1991.
§ 2" O .valor referido no parágrafo anteriõr -sofrerá-Uin
acréscimo ·real, em janeiro de cada ano. igual ao valor do
acrescimento, por habitante, do Produto Interno Bruto do
ano anterior.
·
Art. 2" O imposto de renda negativo consiste na complementação dos rendimentos_brutos do beneficiário em valor
equivalente a 30% (trinta por cerito) da diferença entre estes
rendimentos e o limite estabelecido no artigo ·anterior.
§ 1" A complementação dos rendimentos far-se-á na
fo"nte ou através dos procedimentos de devolução do imposto
de renda.
§ 2o A fiscalização será realizada segun~t:) as normas
do imposto de renda, procedendo-se a sua adaptação às necessidades da administração do PGRM, inclusive quanto. ao Ca- -- dastro de Pessoas Físicas.
§ 3o Quando inaplicável ou inapropriada a complementação na fonte; os beneficiárioS deverão habilitar-se mediante
apresentação de declaração do seu nível de renda, a qual
será renovada periodicamente, de preferência a cada mês,
junto à repartição responsável pelo pagamento.
Art. 3' O PGRM será implantado gradualmente,
abrangendo:
I - em 1993, os maiores de 60 (sessenta) a:nõs;
II- em 1994, os maiores de 55 (cinqüenta e~ cinco) anos;
III -em 1995, os maiores de~5U(Cinqueittà) anos;- ~
IV- em 19%, os niaiores- de 45 (quarenta e cinco) anos;
V -em 1997, os maiores de 40 (quarenta) anos;
VI -em 1998, os maiores de 35 (tinta e cinco} anos;·
VII- em !999, os maiores de 30 (_tio ta) anos;
VIII- em 2000, os maiores de 25 (vinte- e cinco) anos.
Art. 4o Ao Poder Executívo é-faCultado:
I - em função da dispon-ibilidade de recursOs e da experiência acumulada na execução do PGRM:
a) elevar a alíquota prevista no caput dó 3rt. zo desta
lei até 50% (cinqücinta por cento};b) implantar o PGRM em período mais breve do que
o previsto no art. 3° desta lei, desde que mantido o critério
de abrangência por idade.
II- celerar convênios com:
_ .
a) Está. dos e Municfpios visa rido à fiscalização do PG RM;
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b) a rede bancária' do País, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ou qualquer outra entid_ade prestadora d~
serviços, de direito ·público ou privado, v1sando ao cumpnmento desta lei.
Art. 5o O PG RM será custeado com dotação orçamentária específica, a ser consignada no Orçamento da União
a partir do exercício financeiro de 1993.
Parágrafo único. A partir de 1992, os projetas de lei
relativos a: planos p1urianuá1S é á diretrízes orça~e?tárias deverão especificar os cancelamentos e as transferenc1as de çlespesas, bem como outras medidas julgadas necessári~s à execução do PGRM.
Art. 6° O Poder Executivo ·instituirá os necessários programas e projetas para a ampliação da oferta de serviço_s
e bens de consumo populares, de modo a atender o crescimento da demanda decorrente da implantação do PGRM.
Parágrafo único._ Serão desenvolvidas pesqu~sas visando
detectar eventuais entraves ao aumento da produçao, e propor
cabíveis mudanças estruturais do sisJ,ema produtivo e financeiro.
Art. 7o O Poder Execp._tivo desenvolverá, de preferên~
cia em convênio com os Estados. capacidade de orientação
e apoio aos Municípios, visando a instituição de. p_ro~ramas
de treinamento de mão-de-obra_ para os beneftctános do
PGRM, quando necessários ao seu aperfeiçoamento ou ao
seu ingresso no mercado de trabalho.
Art. go Será excluído do PGRM, pelo prazo de5(cinco)
anos ou definitivamente, Se reincidente, o beneficiário que
preslar declaração falsa, ou que usar de qualquer outro meio
ilícito para obtenção de vantage?s.
_
.
Parágrafo único. Sem_ preJufzo de outras sançoes cabtveis, o participante do PGRM que _g~zadlici_tamente-de:herre=---
fício será obrigado a efetuar o ressarcimento mtegral da Importância recebida, corrigida com base no IN~.C ou_ OI!tro índice
oficial que o substituir.
.
Art. 9o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzinêlo efeitos financeiros a partir de lo de janeiro
de 1993.
Art. 10. Revogam-se as disposiçõe-s em contrário.
Emenda no 2
Ao Substitutivo do Autor ao PLS no 80, de 1991,
que "institui·o Programa de Garantia de Renda Mínima
- PGRM - , e dá outrâs providências".

Acrescente-se ao art. so do Projeto de Lei do Senadoo'' 80, -de 1991 o seguinte§ 2", re.numerando-se o atual parágrafo único coin § to:
"Art, '2o ·······•••u··--·••••••••••u••••••••••••-•••••••,••••
§ I"
§ 2o

·············-··---·-·-----·····-············--·---··---Ao servidor público ou- agente de entidade
conveniada que_ coricoirã pa-ra o ilíCito previsto neSte
artigo, inSerindo_ ou faz_endo inserir decla~açãq falsa
em documento que deva produzir efelfo pef~ine o Programa, aplica-se, além das san~ões penais e administrativas cabíveis, multa nunca mfenor ao dobro dos
rendimentos ilegamente pagos, corrigida monetaria_m~nte na for~ a do parágrafo anterior.
Justificação
-Esta emenda visa submeter o seividor público ou agent_e
que pOrventura· ~venha a ·céiné;orref-· para fi"ai.tàar o sistema,
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à pena de cunho pecuniário pe~~do, qUe sirva de efeito "intimidativo à sua parti_c!paÇão em açõcs d~sse ~ipo.
Sala das Sessões.- Senador Alfredo Campos.

Durante o discurso do Sr. Equardo Suplicy, o Sr.
Alexandre Costa, 1"- V ice Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que if ocUpada pf!!o Sr. Epitácio -Cafeteira.
Durante o discurso do Sr. E_d!1a_r_rfo Sup/icy, o Sr.
Epitácio Cafeteira, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Carlos De'Car/i, 2" Vice-Presidente.

O 'sR. PRESIDENTE (Carlos.De'Carli -Concedo a
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães ..
O SR. JUTAHY MAGALHÂES (PMDB-, BA. Pronun·
cia o seguinte-afsCUrso.) .:::.._ Sr. Presidente, Srs. Senadores,
este ano de 1991, sem dúvida, pode entrar para a História
como o ano em que os servidores públicos brasileiros s-ofreram
o maior e mais--desum-ano arrocho salarial. Até o mês de
outubro, em certas categorias de servidores do Poder Executivo, a perda salarial estava em_torno de 64,17 por cento,
ou se já, o saláriO- de tais servidores tinha sido reduzido a
um terço do que valia em janeirO deste ano.
A tão discutida reforma adminiStiã.tiV-a - que pretendia
enxugar a·máquina-estatai brasileira- não passou de Cortina
de fumaça, de apenas mais uilJ. golpe publicitário. ·o que o
atual Governo fez foi uma campanha sistemática contra o~
servidores público,, acuando-os de todo jeito, espeCialmente
no que se refere aos vencimentos.
-- - Os jornais brasileiros vêm publicando informações, atribuídas a fontes do Ministério da Econornra,--~no sentido de
que os gastos da União com pessoal - que representaram
8 por cento do Produto Interno Bruto (PIB), em 1990 cairão a menos de 4 por cento agb.i"a erit 1991. O Jornal de
Brasília, baseado em assessores daquele Ministério, afirma,
em sua edição de 17 de novembro do corrente, que '"as despesas de pessoal baixaram de 7,9 por cento do PIB, .no final
do Governo Sarney, para 3,9 por cento este anq".
Nos levantamentos feitos por diferentes estudiosOs e entidades oficiais, nota-se a e::.çistência de pequenas diferenças
nestes índices. Mas uma coisa é certa: o_ achatamento salarial
dos servidC?res f_S'Lmesrrio brutal. Num estudo sobre emprego
e salários na administração pública, o economista Zeetano
Chahad chega a_ç percentual de oito por cento do PIB que
foi gasto, nos anos de 1988 e 1989, com pessoal da administração direta e autárquica, nas três esferas de governo.
Segundo este mesmo _estudo, publicado pela RBE de outubro/dezembro de 1990, antes do Governo Sarney esta relação entre salários e PIB seria de 5,6 por cento, _subindo gradativamente durante aquele Governo- que âuiiféntou em muito
o quadro dos servidores-,- chegando, por fim, aos-oito por
cento.
Já com base em dados fornecidos pelo Banco Centrai
.
e publicados pela Gazeta Mercantil, em 17 e 19 de agosto
do corrente, os gastos da administração pública com pessoal,
nas três esferas de governo, eram da ordem de 9,72 por cento
em 1989, subindo para 10,49 por cento do PIB em 1990.
Isoladamente, o Governo Federal reduziu suas despesas com
servidores, de 4,11 por cento do PIB para 3,63 Por cento,
neste período. Em contrapartida, os Estac;Jqs e os Municípios
incrementaram seus gastos com pesSoal, s~lj~ndo de 5,61 por
cento, em 1989, -para 6,86 por cento do PIB no ano seguinte,

Quanto à elevação das despesas com pessoal em relação
ao PIB no Governo Sªrney, os números do Banco Central
confirmam os apresentados no estudO de Zeetano Chahad,
em 1984, a União gastava o equivalente a 3,06 por cento
do PIB no pagamento de seus trabalhadores; em 1989, esta
percentagem já atingia 4,11 por cento.
Segundo cálculos realizados pela Assessoria Legislativa
do Senado FederaJ, com base em estimativa do PIB, feita
pelo IBGE, e informação_de despesas com pessoal do Governo
Federal, fornecida pela Secretaria do Tesouro Nacional, essa
relação seria de 6,16 por cento em 1989, caindo para 5,44
por cento de 1990.,
.
Segundo estimativas do Banco Central, O PIB do corrente ano deve ficar em torno de 187,2 trilhões de cruzeiros.
Já o Departamento do Tesouro Nacional espera que os dispêndios com servidores sejam, em 1991, da ord_emde 7,5 trilhões
de cruzeiros. Estas projeções confinUãm, realmente, o gasto
de apenas 4 por cento do PIB no pagamento de funcionários
públicos, que ve111.sendo trombeteado pelq Ministério da Economia.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Governo Federal, com
sua polí~ica de conceder reajustes diferen~ados para os funcionários .....:. com o propósítá alegado de "eliminar distorções
e_ preparar a isonomia-- está. na verdade, forçando o nivelamento por baixo dos salários no serviço público, atingíndo
especialmente aquelas carreiras tradicionais_do Poder Executivo, com exceção dos militares e diplomatas.
Como se sabe, os vencimentos no Poder Executivo estão
limitados pelos salários pagos aos Ministros de Estado, que
não recebem aumentos diferenciados. Atualmente, sua remuneração é a metade de_ que é paga a um Parlamentar ou
a um Ministro de Tribunal Superior.
Isso gera muitas distorções. O pessoal dos níveis mais
elevados das carreiras tradicionais do Executivo, por exemplo,
obteve, .neste exercício, reajustes de 9,36 por cento em fevereiro e de 20 por cento em julho. Como a inflação já atingia
266,25 por cento no mês de outubro, a perda real de _salário,
nos dez primeiros meses do ano, era de 64,17 por cento.
Ou seja, tais servidores estavam ganhando, proporcionalmente, apenas um terço do que auferiam em jan_ei~o.
Este achatamento salarial atinge todas as. faixas do serviço
público. Mas, para se ter uma idéia das distorções, bast_a citar
o caso dos auditores-fiscais do Tesouro Nacional. Como se
sabe, em função da chamada "Reforma Administrativa", centenas de funcionários graduados da Receita Federal decidiram
pedir aposentadoria, com medo de serem jogados na humilhante situação de '"disponibilidade". Eram servidores que
poderiam dar ainda muitos anos de trabalho ao País. Assim,
abriu-se um claro num setor estratégico. Para prenchê-lo, foi
aberto um concurso público, oferecendo uma remuneração
inicial de cerca de _l!_m milhão, que é apenas 30 por cento
inferior à gue percebe um auditor-fiscal já em final de carreira.
NOs -demais Po.deres,_ temos uma queda salarial também
expressiva. No Legislativo, por exemplo, a perda até outubro
era da ordem de 50, 60 por cento. Em outras palavras, Parlamentar~s.e servidores estavam percebendo, proporcionalmente, apenas a metade do que auferia~!~ em jan~iro.
Aí está no que se resumiu a tão badalada "Reforma Admi-nistrativa". Arroch9 salarial. O_ GOverno _parece não_ estar
interessado em prestigiar seus serviã'Ores, cómo anuncia com
freqüência. Mostra-se desejoso, isto sini, de destruír toda uma
estrutura administrativa montada ao longo dos anos. Parece
querer arrasar a univ-erSidade, afastando- pelos salários in-
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dignos.....,.... aqueles professores nos quais o País investiu tantos
recursos._ Parec:e_ i_nteressado_ ç_m_ fqrçar o exflio de todos os
nossos pesquisadores, quando não lhes_çlá condições de tr~l?~
lho e salários dignos.
Este Gove_mo, que prometeu reduzir a máquina estatal,
agora se empenha em contratar um número desconhecido
de trabalhadores- mçdiante a neb_ulosa modalidade de contratação de empresas prestadoras ele serviço - para preencher

os claros que elas próprio abriu com sua pretensa reforma.
Na verdde, este Governo só não conseguiu reduzir ainda
mais a relação entre gastos com pessoal e PIB porque sofreu
grandes derrotas no Judiciário. Teve, por exemplo, que arcar
com o pagamento integ~al dos disponíveis, depois que os "juristas" oficiais defende"rã_in ~.tese da redução dos vencimentos.
Também está tendo de pagar quaittias eXpressivas ganhas pelos servidores na Ju_sti_ç_ª'~&ó f!ãO gasta menos com servidores
porque; embora tenha uma orientação desfrutj:Va e desu_mana,
·
seus "'Juristas·" ·são incompetentes.
Sr. Presidente, Srs. Seriadores, o Governo prOcura a todo
custo aprovar a reforma fiscal, e com essa reforma pretende
arrecadar mais 6 bilhões_ de dólares, _que inicialmente dizia
ser de 12 bilhões de dólares. Mas chegaram a éõõdusão de
que havia um equívoco, que os 6 bilhõeS'dê" dólares hoje
já efam ai"recatlados, e mais 6 bilhões de dólares viriam com
essas modificações. Então, somariam os 12 bilhões de dólares,
daí a confusão.
--~
Enquãnto o Gov--erno prepara in.edidaS que· Vã:õ ·arrochar·
ainda mais aqUeles que pouco têm o que pagar, vai proletarizar
cada vez mais um-nível crescente da classe média, vai diminuir
cada vez mais as possibilidades dos assafíiria"dos brasileiros
e vai fazer apertar o cinto aqueles que não têm mais nenhum
furo no cinto para apertar. O que lemos, Sr. Presidente, nos
joFnais da nossa Capital? Lemos outro dia que tim erro desses
"juristas" do GOverno- Federal, a respeito- do Finsodal, fez
com que o Governo tiVeSSe um_prejilli<Yde 4 bilhões de dólares.
-Dos 6 bilhões_que pretende arrecadar a mais,_ 4 bilhões
''jt,tris_tas_·~- _Tem
mais, foi tã.rnbém pUblicado~ divulgado, sem desmentido, que
aqueles subsídios irregulares. nãó os regulares, os ír~e_gulares
para exportação tamb~m representaram um -prejuízo de mais
4 bilhões de dólares.
.
_. . .
.
Veja V. Ex~ quantos erros fazem. com q~e o _9ovemo
deixe de arrecadar mais do que o pretendido. Mas a reforma
fiscal, isto sim, vai aumentar o prejuízO daqueles qu'e não
têm mais como sofrer as conseqüências dos erros governamentais.
O que maís nos repugna, Sr. Presidente. é a falta de
credibilidade deste Governo. Ontem o Senador Pedro Simon
fez um pronunciamento que deVe ser meditadÓ por todos.
A cada dia que passa, nós lemos, estarrecidos, den~ncia--ª de
fatos que não poderiam ocorrer. Agora, por último, surge
uma denúncia, também não dest:nentida ainda, de que houve
uma concorrência no Minis~~rio da Saúde para a aquisição
de bicicletas; 22. mil e 5QO _bi_cicletas no valor total de mais
de 3 bilhões de_ crt,~zeirÇJS. -0 _preçO _da bicicleta, no varejo,
é de 94 a 96 mil cruzeiros. E_- na concorfência: de 22 mil e
SOO bicicletas, do rnesmq tip-o, de__uma mesma fábrica, o preço
unitário é de 147 mil cruzeiros di": uiri-a el)lpresã do Paraná,
que não é venderora nem revendedora de bicicletas. É urna
.nlpresa para vender apenas em coné:orrêndã.S públicas, e
._i.á venceu três concorrências de material diferente, que tamjá estariam perdidos com o erro dos _seus
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bérn não é nem vendedora, nem revendedor desses materiais.
Isso representa um prejuízo de quãsc 3 bilhões de cruzeiros.
_ Outro dia tivemos notícia de um prejuízo que, parece.
foí cortado no ato fina], de 64 bilhões de cruzeiros nas Forças
Armadas.
Outro dia também foram retirados de uma empresa 18 bilhões de cruzeiros, relativos a··um. cófitrato que já estava
assinado, pelo menos já estava determinado, sem concorrência
pública, também para o programa dos CIAC.
O desperdício é que leva este Governo a ter neCessidade
de fazer essa política de arrocho. O arrocho salarial dos funcionários públicos é em muito decorrência desse gerenciamento
ineficiente do dinheiro público.
O que precisamos é de uma boa administração que evite desperdícios. O que acontece diariamente é o desperdício
do dinheiro público, é a mentira, divulgada, pela imprenSa,
de coisas que foram feitas, mas que não-o foram, de recursos
que fOram transferidos e n_ã_o foram, etc. Qual é a credibilidade
que um Governo desse tipo pode ter, Sr. Presidente?
No entanto fica, a cada dia, querendo jogar sobre o Congresso a responsabilidade das suas_ ___falhas e das suas dificuldades. Se o Congresso não fizer aquilo que o Governo deseja,
o FMI não assina a tal carta que ainda não conhecemos na
sua inteireza. O culpado é o Governo ou o COngresSO'?
O que foi que este Congresso, mesmo erradamente, deixou de aprovar? Muitas vezes erradamente, passando por
cima da Constituição e das leis, este Congresso aprovou as
medidas que o Governo considerava necessários para a sua
administração.
Muitas vezes protestei contra esses atos do Congresso
que, no meu entendimento, demonstravam urna submissão
indevida, porque 11ão é em nome do económico que temos
que passar por cima do ordenamento jurídico do País.
Mas, Sr. Presidente, a voz fica um pouco isolada. Sou,
, às vezes, impertinente, repito muitas-vezes aquilo que considero que deva ser feito, mas, infelizmente, a voz não ecoa.
Oscar Niemeyer__fez ess~_ concha, aí em cima, que não
permite que a vOz daqueles que aqui falam- ecos tá fora, fica
abafada por essa concha.
Espero que um dia o Congresso Nacional acorde, começe
a reagir contra essas medidas, passe realmente a fiscalizar
mais os atas do Executivo e passe a cobrar esses- desperdícios
do Governo Federal, para que, evitando esses desperdícios,
· possa evitar a política de arrocho salarial que estamos vendo
ocorrer com o funcionalismo público.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR- PRESIDENTE (Carlos De'Carli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Áureo Mello.
O SR. ÁUREO /VIELLO PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
Durante õ discurso do Sr. Áureo Mello, o Sr. Carllos De'Carli, 2" Vice-Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupa4~ pelo Sr. EpitáciO Cafeteira.
DURANTE O DISCURSO DO SR. ÁUREO MELLO, O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA, DEIXA A
CADEIRA DA PRESIDÊNCIA, QUE Ê OCUPADA
PELO SR. RACHID SALDANHA DERZI, 3" SECRETÁli.IO.
.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Com
a palavra o nobre Senador Teotônio Vilela Filho ..(Pausa.)
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S. Ex" não está. prcSé-r:Ú~.
Com a palavra o nobre, Senador Garibaldi Alves Filho.
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Com o empréstimo comPulsório, o contribuinte tem um
crédito, a seu favor, perante a Fazenda Pública, e que deveria
ter sido resgatado no último dia do terceiro ano posterior
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB- RN. Proao
seu recolhimento, nos termos do art. 16 do Decreto~ lei
nuncia o seguinte discc:rsiJJ ·-Sr. Presidente, Srs. Senadores,
no 2.288/86,_0 _qll;e não foi feito por inúmeros entraves burocráapresento à Mesa proj~tó-J~ ki qu_e dispõe sobre a restituição
ticos, que são agora afastados_ com as medidas por nós pieCOni~
do empréstimo cornpui~õ.dõ, instituído pelo Decreto-Lei n"
zadas
no presente projeto de lei.
2.228 de 23 de.julho do 1986:
. .
-. ·
A apuração do mon~ante do empréstimo compulsório
É o seguinte o projeto:
_,
a ser compensado é providência extremamente fácil, na medi~
Art. 1n As pessoas físicas e juddicas contribuintes do
da
em que o Departamento· da Receita Federal vem publiImposto de Renda podc_!ã() compensar com crtmpóstó de-vido
~~do siste~aticamente os valores da participação dos proprie*
no exer~ício financeiro de 1992, apurado na declaração a_nual
tanos de. veiculo no Fundo Nacional de Desenvolvimento de rend•mentos, os valores relativos ao empréstimo cOmpul~D .. conforme o consumo médio de combustível por veículo,
sório efc~L:.ado na forma do disposto no Decreto-Lei no 2.288,
de 23 de julho de 1986, que será considerado como ani"edpação mclusive com atualização monetária. Dessa forma, o emprés-timo compulsórjo torna-se crédito líquido e certo para efeito
do Impo~w de Renda no referido exercício.
-· ·- da
compensação de que trata o citado dispositivo legal.
Art. 2" Para efeito de apu~ç!io do valor a ser restituído,
Faltava apenas a identificação dos credores para que a
de que tra1a o artigo anterior, os·Oado~ relativos à identif!caç4o
~~zenda Públic~ restituísse ?S valores pagos a título de emprésdo veicul •.: . data de aquisição e, se for o caso, a de aiÚ!_nação
timo compulsóno. As medidas adotadas neste projeto de lei
serão fom~.:-cidos, em campo própt~á. iia declaração anual de
rendimeutt:.·':'.
-~ ·,,.
- afastam est~. obstáculo até -~ntão considerado intransponível
Art ::·~ O MiniStério da EéÜno~)-~. FaZenda e PlaOeja*. _ e, através da declaração anual de rendimentos, permitem que
mento dduará, até 30 de junh<l deJ992, a~restituíção do-- os credores se identifiquem, hàbilitando-se à restituição dos
saldo do t::mpiéstimo compulsório·_rem~nescent~. apur3d6 na - valores recolhidos.
A decl_?-Tação anual. do Imposto de Renda é o veículo
forma do ~rt. ] desta lei.
Art. __15~ Pura as_ pe~soas físicas e j~~í9ica~._que ~ãd pude-- através do _qual será feito a restituição, para a maioria dos
rem co~srderar I) emprestimo comp1:1fsórí() referido no art. _ credores. Sem burocracia, sem cálculos mirabolantes, sem
qualquer dificuldade. Os contribuintes terão, neste caso a
1" desta lr:_i co<X~o aatecipação do imposto, o MinistéftO· da
Unica tarefa de, na própria declaração de rendimentos, habili~
Economia~ Fazc.nda e Planejamento ef.etu_&rá a restituiÇão Qos _
valores resptctivos· aié .o trigésimO dia, _a partir da data em 'tarem-se à restituição mediante o fornecimento dos dados
que o interessz.do protocolizar o respeC_tWo· requerimentO. na . relativos ao veículo, como data de aquisição, marca, modelo,
repart~çáo plibl)ca.
, _
. - ~no de !a~ricação_ e data de ~lienação, se for o caso. A repar~
!Ição~ pubhca, à v1sta dessas mformaçóes e em procedimento
Art. 5o Q Miiüstro de Estado .da ·.Ecqnomia Fazenda
mterno,
fará os cálculos pertinentes e procederá ex officio
e Planejamento, ""'·prazo de trinta dias da publica"çá~, ·baixará·''
aos devidos ajustes, compensando o empréstimo confo imposas instruções neu:.ssáiias ao cumprimen,t6 ao---OisPosto nesta
to devido ou restituindo o valor retido.
lei.
-.. ~=---'--~,.-~
-" Para as pessoas que não puderem considerar o emprésArt. 6° E:.u _1ei é,ntra em vigor~~. d.§ta de sua publicação.
• ... ~-" ~
-___
!i~o comp~lsório como antecipação do imposto, ou por serem
-1sentas_ ou por estarem desobrigadas da apresentação da declaArt. 7o Revogfm~~se as Qisposiçõe'S--erh---~ntrlri~.
ração de rendimentos, o projeto de lei determina que o MinisJustificação
. tério _da Economia, Fazenda e Planejamento efetue a devolu_ção dos respectiVos valores até 30 de julho de 1992, desde
O projefn de lei. que ora aPresento à ap:h':Çi3Çao· d~e- nossos
·que elas se habilitem à restituição, mediante o preenchimento
ilustres Pares permite a Compensação e possibilita a restituição
de um formulário a ser criado, e façam prova cabal de sua
do emprésJif!lq -\-;ompulsório instituído pe_lo_ Qe;creto~Lei no condição de credores.
2.288, de 23.de ju~ho de 1986, incidente na áquiSiçãO'de veículos automotori!-s e no consur.1o de combustível.
O Sr. Valmir Campelo- Permite-me V. Ex' um aparte?
A proptl:~a.·:or,si~erando o empréstirnO'cornpuÍsório como antecip~~ão dp _!~posto de Renda devido no_exercício
0 SR. GARIBALDI ALVES FILHO- Ouço V. Ex• com
fi~anceiro de-! 992, possibilita tanto a sua co11_1p_c;;nsação com
inuiti::r'prazer, nobre Senador Valmir Campelo.
_~
o Imposto de'11du co.no a Sua- restituição.
·o Sr. Valmir Campelo -Nobre Se~adorGaribaldi Alves
A compensaçá5) 'Cq_nstifui uma das forma&
extinção
Filho,__ ~u gos~~ria apenas d~ parabenizar V. Ex~ pel~ projeto
do_crédi~o trib~tá_::f!,~ a (eo~-do art. 156, iridso ii,do Código
qU:e aCaba de apresentar no Senado Federal. TemOs tido noti·
Tnbutáno Nacrona1, e dela trata explicitamente o art. 170
cias:~. n()s últimos dias, através da televisão e do rádio, de
do mesmo dip:oma le;a!,_quando estabelece: ..;.. .- ,
ciue a comünid_ade, prindpalmente a de São Paulo, está se
_Art. 1!0..:~~---A.Iei pode, nas condiÇões e sob. as ga- teün)1_1do ~m busca dos recursos que dizem respeito à restituíranuas q-:tC-e;;;,típalar, ou cuja estípulaçao em cad~ caso ~o do ~-~pr~stir:qo compulsório. E já existe, inclusive, alguatribuir a autoridade administrativa, _a_utorlzar a· c-om~ mas associações que, até certo ponto, podem-enganar oS rios~
pensação. de_ .:réditos tributárioS com créditos líquidos ~s _cqn~ibuintes, pessoas· que participaram e pagaram esse
e certos, Yeflcid9s ou vincendos, do sujeito passivo con- enipr'ésfimo. N9bre Senador GaribaJdi Alves Filho, o ptojeto
·
tra a Fareí,dã P:íblica.
d~ V. EX• vem, C:xatamente, preencher essa lacuna e evitar
Parágrafo úniCO:. _ _s_~n_dq_-:vincendo q_ ~-~dito_ qo suJeito as especulaÇões que, porventura, vão surgir em todo o País
passivo, a lei determinará. para os efeitos deste artigo, a apur_a': a partir do momento em que a Justiça começar·a juTgar Como
ção do seu montante .. /'-~
-- -certó-<i--~teltO à restituição àquelas pessoas que adquiriram
0
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veículos naquela ocasião, naquele exercício. Não poderia, nesta oportunidade, deixar de parabenizá-lo por mais este projeto
oportuno, inteligent~ que V. Ex~ traz à Casa.
O SR. GARIBALDl ALVES FILHO - Agratieço ao Senador Valmir Campelo, pelo apoio antecipà:do a esta iniciativa. Adianto que esse projet~- tem a finalidade de atender
o ·clamor dos contribuintes, do cidadão que, na verdade, foi
colhido, naquela ocasião, em 1986, pelo empréstimo compulsório, e agora se vê diante apenas da possibilidade de ingressar
na Justiça com uma ação, que ele não sabe quanto tempo
vai demorar, que poderá durar de 4 a 5 anos. Atravé~ desse
projeto ele se torna, na verdade, credor de uma participação
no Imposto de Renda, e V. E~ ve-rá que a forma encontrada
é bastante fácil, desburocratiza, realmente, o processo.
Estou convencido, portanto, de que as medidas propostas
trazem solução definitiva ao· pi'bblema, que vem se perpetuando com prejuízo para milhares de pessoas, que de 1986
a 1988 foram obrigadas ao empréstimo-, na absorção temporária do excesso do poder aquisitivO, como foi justificado
na época.
Hoje, Sr. Presidente, os tempos são outros. Não há ocasião melhor para se fazer juStiça, restituindo o qtie foi Cbrilpulsoriamente cobrado como-empréstimo.
O Sr. Marco Maciel - Permite-me V. Ex~ um breve
aparte?
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- Ouço V. Ex• com
prazer.
O Sr. Marco Maciel- Nobre Senador Garibaldi Alves
Filho, V. Ex• citou uma questão muito importante, que está
sendo objeto, inclusive,_ de um amplo debate no Judiciário,
relativamente as chamados empréstimos compulsórios. Acho
que essa é uma questão muito complexa, que, ao mesmo
tempo, terá que ser enfrentada não somente pelo judiciário,
mas também pelo ségrrfenlo p-úblico do País e, de modo especial, pelo CongresSo Nacional. De toda maneira, não quero
deixar de dizer que o debate se impõe, se bem que temos
que observar qual será a inelhor saída, o melhor caminho
para-·essa questão, E_m tese, até em princípio programático,
o meu Partido entende que se deve assegurar; em toda a
sua plenitude, o direito dá cid~dania, e de alguma forma o
cidadão que contribuiu deve t_er o_ devido, o justo ressarCi.mento do seu dinheiro. Daí por que entendo que essa é uma
questão que vai ser rec_orrente aqui no Congresso ·Nacional,
já qUe vai se· corrv-e-rter ou já se convet-re-ú D.uma questão
muito aguda no Judiciárió. Por isso·, o discurso de V. Ex~
merece uma reflexão, uma meditação. Lamento não poder
contiõ.ua_r a o_uv.i-lo, porque, corno já tivé-oporturiidade de
informar ã Mesa, vou ter que me retltaf, pOiS fUi CõriVfdado
pelo Ministro J arbas_ Passarinho para uma reunião sobre assuntos importantes-, r_elativos a providências que o Presidente
está adotando no campo legislativo, inclusive do debate sobre
esse problema da correçáo do Imposto de Renda. Na minha
ausência responderá pela Liderança o Senador Elcio Álvares,
porque vamos ter algumas questões que serão a_gora Qisç.utidas.
e vo_tadas e_ e_u não poderei estar prese:nt_e e também não
poderei deixar de atender ao conv~te ·do Ministro da Justiça,
porque vamos disc1,1t_i:r; matérias que serão._submetidas aq Con~
gress.o.Nacional. Lamento não poder ouvi~lo a~é. o final. Tenho
certeza de que vamQs Oiscorr~r sobr~ essa ma,té_ria~ certamente
em- outras oportunidades quando V. Ex~ dela novamente cogi~
tar, para que possamos encontrar o melhor caminho com relação_ a esse assu_nto.
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O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- Agradeço, Sena-_
dor Marco Maciel, pelo -seu ã.pa-rlC. Na verdade, este projeto
de lei vai permitir uril debate ·ffiaiS aprofundado da matéria.
Trata-se de uma contribuição do Poder Legislativo, que
não pode ficar impassível, não pod_e cruzar _os braçoS ·no mómente em que o cidadão sente-se, de qualquer maneira, enganado pelo poder público, que, na verdade, recorre_u ã Urà:
empréstimos compulsório previsto na Constituição. e~nprés- timO es.te que já deveria ter sido devolyido não fossem as
dificuldades burocráticas colocadas no caminho do cidadão
brasileiro.
Sr. Presidente, Sr•s e Srs. Senadores, espero encontrar
o acolhimento necessário a este projeto, inclusive em tempo
hábil, para que possamos ter essa restituiçãq devi9a ao cidadão
brasileiro.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito J:?em!)
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Concedo a palavra ao nobre Senador Hydekel Freitas:
O SR. HYDEKEL FREITAS (PFL- RJ. Pronuncia o
següillte discurso.)- Sr. Presidente, Sr·~ e Srs. Senadores,
acabamos de assistir o Primeiro Campeonato Mundial de Futebol Feminino. Foi na China, constituindo-se num evento de
repercussão grandiosa, considerado o Seu ineàitisffio e o· ãVart~
ço para esta prática anteriormente reservada apenas ao sexo
masculino.
O grande inovador no futebol mundial, que fez multiplicar em muito a presença deste esporte em todos os países
dos diversos continentes, é o brasileiro João Havelange, a
quem quero, neste momento, render pessoal e sínCeràhome'~
nagem.
João Ha~elange teve a coragem, ao dirigir o mais apaixonante dos esportes, de torná-lo extensivo às· trlulheres, chamando, para o contexto mundial do mesmo, países antes discriminados pela cultura, pela economia e pela cor da pele
de seus cidadãos, Ele tev~ uma visão inovadora. _Ampliar
a faixa etái'ia de prática do futebol, que hoje alcança criariças
ainda na primeira infâ'ncfà e perinite aos veteranos participarem de competições internacionais, é demonstrar um desejo
de renovar, com a modernização _das regras do esporte, antes
consideradas inamovíveis. E esta visão é parfícUtar· e única
em João Havelange, um brasileirO que se fez cidadãO do mundo e o maior símbolo de autoridade e liderança no desporto
mundial.
·
··- ··
.Nenhum empreendimento a que se lançou João Havelange, fracassou. Sempre vitorioso,levou o Brasil a conquistar,
por três vezes, o Campeonato Mundial. de Futebol, quando
ainda Presidente da Confederação Brasileira de Desportos,
atual Confederação Brasileira de Futebol.
Desde 1974 é o Pre~idente da Fifa. E, fio'- Cargo, -sua
recondução tem sido pelo processo da aclarriã.ção, forma consagrada de conhecer méritos _e de revelar a dificuldade de
se substituir o ve_rdadeiro e inquestionável líder._
João Havelange há de Sér sempre um referencial de digni-dade, de grandeza esportiva, de espírito aberto às inovaçõe-s,
de realizações que não podem ficar limitadas ao- tempo e
ao espaço-, mas qUe se eternizam na História e se fazem modelo
de empreendimento sérios e ousados.
- ·
· Este brasileiro singulªr e extraordinário, entre suas múltiplas funções e encargos, é membro também do Comitê Olím-pico Internacional, que se reunirá em setembro de_ 1993 para
escolher a cidade-sede da Olimpíada do ano 2000. A presença
de Havelange naquele colegiado inspira eni nós, brasileiros,
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forte esperança de vermos ~rasília eleita para sediar aquele
evento qu~. vindo para o nosso Paí~. será, por certo, um
acontecimento grandioso dentro das comemorações· dos 500
anos da descoberta ·cto Brasil.
Quero-, -pó1s Sr. Presidente, prestdr esta homenagem pessoal a João H11velange_, pelo muito que fez pelo desporto
brasileiro e por-bem representar todos_nós, brasileiros, nestassuas longas e i_n:termináveiS missões munc..lo afora, sempre em

defesa do esporte como um todo e, em particular, promovendo
o cresciment0 do futebol.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRJ;S!l}!':NTE (Raclúd Saldanha Derzi)- Concedo a palavra ~c. nobre Senador Albano Franco.
O SR. AL!l,\1,0 I,'RANCO (PRN - SE. Pronuncia o
seguinte discuiSo.) --~--Sr. Presidente, Sr-:6 e Srs. Senadores,
desejo hoje falar a J:'~_da um dos Srs, Senadores ~a respeito
de uma instituiçãu.de fundamental importfiD.cia para o desenvolvimento social deste País: a Legião Brasileira de_ Assistência
-LBA.
Erros cometidos no passado rece-ºte,.eo,_ry a formulação
inadequada de algumas políticas ou co:n .a íncorreta aplicação
das diretrizes formuladas por sua direção, fizeram com que
alguns de imediato se pusessem a clamar pda exdnção desse
organismo que tantos serviços tem prestado à Naçâo.
Será possível que num momento nº-g_ual o Br5t'S.ila~rave5$a
uma de suas mais severas crises económicas .:::-sociais queiTa-mos abrir mão da LBA ?_ Será possível que, precisamente o
organismo que tem como um de seus objetivos o combate
à pobreza que assola a população de nos~o País, esteja sofrendo o ataque pouco responsável dos que vê_em na destruíção
das instituições a solução para tudo?
A grande discussão que se deve levar avante nos diaS
de_ hoje diz respeito â efetiva implantação do sistema único
de Assistência Social, no qual se defina com clareza o papel
não s6 da LBA como das demais instituições _que atuam no
setor, como os Ministérios da Ação Social, da Educação e
da Saúde.
·
Se é vei:dade, por um lado, que por diversas ocaSiões
no passado a Legião Brasileira de._Assistência foi utilizada
como arma do clientelismo político que em d~versas administrações públicas assolou este País, é também inegá veJ que
a LBA possui uma sólida tradição de trabalho diário junto
às camadas mais carentes da __nossa pçpulaçãó._ Que o -cli"gam
seus funcionáriOs, seUs Servidores, que têm sua Vida dedicada
ao dia-a-dia das periferia,s urbanas, ii luta pela melhora das
condições sociais, Ou seja, aq-uela q1:1e é sem dúvida a maior
das nossas prioridades atuais.
ALBA precisa, S~ e_Srs._.S"madores, do apoio e do
voto _de confiança desta casa -no ttJomento~_-em que assume
sua direção uma equipe! de reconhecida capacitação t~cnica'.
Na sua presidêncla está o Dr. Paulo Sotero, profissional forja·
do numa das mais sérias instituições__ públicas brasileiras: o
Instituto de Pesquisa Económica e Social- IPEA, que com
sua seriedade imparcial e trabalhos de alto níve! tantos serviços
tem prestado à Nação.
__ - .
Uma prova indiscutível dos caminhos corretos agora segu_idos nos foi dada mpito recentemente, com a realização
do seminário' C:e discUssão do papel da LBA, que não só
contou com a pre;;~nça dos experts da án-~-. como abriu-~e
à particfpação-_ge~a~~- numa h:ai:tspaiên6ia de átitudes que noS
dá esperanças de melhores dias nessa área. -
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Muito mais do que o caso crítico de uma entidade como
a LBA, o que está em questão, s~s e Srs. Senadores, é a
supt:ração dos duros momentos vividos pelo País. As violentas
crise econôrnicas dos anos oitenta tiveram severas conseqüências sobre o arcabouço social.
In~tituições de peso, como o IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas do Rio de Janeiro e a própria Cepal, coincidem no diagnóstico de que o número real de pessoas pobres
e indigentes aumentou no País na última década. De acordo
com a Cepa!, as pessoas pobres, que representavam 39% da
população no início da década, ao seu final transformaram-se
em mais de 40%., o que significa um acréscimo de mais_ de
oito niilhões de pessoas _na íai;ta mais desfavorecida da nossa
sociedade. Ds níveis de concentração de renda, que já eram
muito altos, elevaram-se ainda mais. Analisando tal realidade,
a ONU chegou a incluir o Brasil, ao lado do Paquistão e
da Nigéria, no grupo de nações que perderam as oportunidades de crescimento humano que tiveram_.
Ora, Srs., isto significa que a questão social e o combate
à pobreza permanecem sendo prioridades de primeira ordem
para o País e para cada um de nós. É essencial que tenhamos
urna política cristalina e eficaz de Ação Social que contemple
metas definidas da população, çom_ ênfase nos mais po_bres,
tratando incorporá-los com urgência às atividades económicas.
Não se pode admitir a um país como o nosso que milhões
de pessoas sejam mantidas fora do mercado por não terem
condições mfnimas de subsistência.
- Isto significa, sem dúvida, que a política de Assistência
Social deve ganhar a ênfase que merece, reservando-se àLBA
o papel ao qual ela está mais habituada, no qual possui uma
larga e comprovada tradição, qual seja, o de atual diretamente
ligada às comunidades mais desassistidas da população, não
mais exercendo um assistencialismo vão e -se:m sentido, mas,
sim, tratando _de que cada um tenha as oportunidade~ que
mer'ece para superar-se e para sair rapidamente da crítica
situação em que-se encontra.
'
No sistema único de Assistência Social, que deve se constituir num efetivo direito de todos e _- a exemplo do que
diz a constituição para a área da saúde - num dever do
Estado, a LBA é necessária· é útil, desde que direcionada
no rumo correto, dividindo atribuições e deveres com é!-S eSferas governamentais do setor social. Confiamos em que o rigor
administrativo e a coippetência técnica da nova direção farão
cbm que a LBA_ volte a ser um organismo público do qual
cada um de nós possa orgulhar-se.
··
Muito obrigado! (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Concedo a palavra·ao nobre Senador Guilherme Palmeira.
O SR. GUILHEI{ME .PA,LMEIRA (PFL - AL PronunCiâ 9-s~guinte dj&Cur$o .. ) -sr:-Préüdente 1 ~~~ ~ Srs. Senad~
res, Alagoas tem_seus nomes!
Ainda há pouco$ dias ocupava-me da memória do ilustre
alagoano Graciliano Rainos, estrela fulgurante da intelectualidade brasileira cujo centenário tieve retuiJibânçia em todos
os rinc6es·pensantes deste nosso iinenso País. Ocupo-me hoje,
de um cOntemporâneo que, também marcado pela aura consagfadora da imortalidade, terá seus cente_D.ârios comemor~dos
por nossos pósteros: falo de Manuel Dié'gUes· Júnior que deixou nossos páramos no dia' 27 de novembro último, vítima
de uma parada cardiorespiratóriã..
Manuel Diegues tinha _79 ano·s. -concluíra o Curso -de
Bacharel em ciéncias Jurldicã"s e Sociais na tradicional Facul-
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um trecho de 29,5km entre Altos, no centro do Estado, e
Luiz _correia, no litoral. Com isso, acabará a ligação direta
Afro-Brasileiro realizado em 1933, no Recife. Dessa época, de Teresina c_om o mar~- por via férrea, e dez outras cidades
quem sabe, tenha lhe nascido o gosto pela Sociologia e Antro- deixarão de contar com os·serviços do tra.f!Sporte ferroviário.
pologia, que veio colocá-lo em lugar de destaque no panteão
Quer o Governo Federal fazer isso em nome do lucro
dos cientistas soc_iais da primeira geração no Brasil, ao lado contábil, deixando de levar em conta o grande prejuíz-o social
de Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda.
qUe essa medida representa para as cidades que margeiam
Esse caminhQ o leva a lecionar História da Civilização a ferrovia e para o próprio Estado do Piaw"?
no Liceu alagoano 1 em Maceió, logo após côilcluir o curso
Esta linha está localizada na- região do Baixo Parnaíba,
superior1 para prosseguir uma luminosa trajetória no magis- selecionada pela Sudene cOmo um dos ciltorze põlos agrointériQ- da área, senqo professor de etnologia, ciência e letras dustriais da Região Nordeste e, como tal, é prioritária em
do Instituto Santa Ursulae professor de Antropologia Cultural termos de investimentos públicos. Além di~o, cruza a bacia
e Antropologia do Brasil na Pontifícla~Universidade Católica do Rio Longá, que cónta com 299,4 mil hectares de terras
de boa qualidade e potencialmente irrigáveis. As margens
do Rio de Janeiro.
Estudioso profundo de nosso folcloré foi designado em da ferrovia já estão em execução doze projeta-s· públicos de
1948 Membro da Comissão Nacional do Folclore, do Instituto irrigação, entre os quais se eilquadram três de responsabiBrasileiro de "Educação, Ciência e Cultura, assuniindo, depois lidade __do Governo FeQ.eral, através do DNOCS; o Projeto
de inúmeroS ocargos· impo-rtantes, o ponto ma_is alto de sua de Piracuruca, d~Jniciativa do Estado, que abrang_e 8_:_0_0~
carreira, em 16 de março de 1974~ a Diretoria do Departa- hectares; e vários oUtros-~ bancados pela íniciativa privada
menta de Assuntos Culturais do Ministério da- Educação e e destinados à formação de pastagens e à produção ele arroz.
Cultura.
----Acabando a operação desSe tiechO, o acesso do Estado
Seu engajamento em defesã dãs-LefrãS brasileiras cOme-_ ao mar, por via férrea, só-se dará por Fortaleza, com acréscimo
çara em 1927, integrando o grupo dos "Meninos Impossíveis". de 400 quilómetros no percurso.
garotos alagoanos com 15 e 16 anos, que~ e-ncantados co_m
_Acima de tudo, isso significará o enCar~cimento dos fretes
a doutrina liberal e sequiosos de participação política, funda- e das mercadorias produzidas no Estado ou por ele compradãs
raro o Gtêmio Guimarães Passqs, do qual Diegues foi o primei- fora. Para que o transporte de mercadorias fosse incremento presidente. Durante toda sua vida co:htinuaria a participar tado, bastaria que o porto de Luiz Correia recebesse melhorade atividades acadêmicas.
··· mentes que penriitis:sem ó atracamento de navios grandes.
Em 1942, depois de ter percorrido todo o Brasil, em Por ele, poderiam ser embarcados o excedente de grãos e
divers.os postos, retorna a Alagoas e ingressa no Instituto todo o minério produzido no próprio município de Luiz CorHistóriCo" de Alagoas, hoje, Instituto Histórico-e--Geográfico. reia, rico em ilmenita, ziconita, mortâzita e rutílio.
Em 1944 é eleito presidente, o primeiro, do Centro de Estudos
-A região cortada por essa ferrovia é altamente promisEconômicos e Sociais de MãceiQ 1.rec_ém fundado.
sora, principalmente no campo da pecuária e da agricultura
Quánto mais se poderia falar desse-ilustre ã.lagoano?
irrigada.
De sua luta pela cultura brasileira, das missõ_es interna-.
Há que se considerar tamPém que quase todos os ramais
clonaiS que desempenhou para a OEA, das conferências gerais e linhas férreas do Nordeste são deficitários e que a despesa
da Unesco daS _quais participoU ora comcntssessor· da. Dele- com a manute'nção do trecho em questão é de apenas
gação do Brasil, ora como delegado.
US$400,000,00 por ano, sem contar aquilo que é arrecadado.
Nesta hora de saudade, porém, deve-se lembrar apenas Entretanto, o benefício indireto âesta linh~ é muito maior.
o homem, o espírito, a inteligência viva que por muito tempo
O sucesso de um empreendimento não se mede apenas
ainda irá resplandecer entre nós nos ecos de__ sua obx:a_e_ d~ pelo lucro em dinheiro que proporciona. Devem ser avaliados
seu trabalho.
_
tap:~bém os benefí~os que traz a quantos direta ou indiretaPor derradeira hoffienaieffi, o PrOfêsSOr M"ãiluelobiegues-- mente com ele se relacionam._
_Para 0 Nordeste, como um todo, e para o Piauí, em
recebeu da Universidade Federai de_ Alagoas- UFAL, o
título de Professor Honoris Causa e fez, em Sua honra, o particular, os efeitOs sociais de urp.Çt :f~rrovia são iricoroen..:
lançamento do livro "Estuc}os de ~olclore:' r~ynifl:dO ~extos suráveis. Para. uma região marcada pela pobreza e pelo abandos mais importantes autores do País.
_
__ _ .
dono, a ferrovia é 0 elo de ligação coni 0 progresso~
Manuel Diegues já n·ão pUdera estar presente a essa hoAo invés de desativar esse ramal, por que não procurar
menagem. A saúde bastante abalada não permitiu sua ida. c_ondições de tomá-lo economicamente viáyel? Essas provf..:
Um mês depois, falecia.
dências não s_eriam muito onerosas e c-ompreenderiam melho, · 'beixa-nos o ·velho professor uma imorredoura lição de rias no porto de Luiz Correia,_ a sua transformação em port2.
vida. Inspira-noS à luta para, usando suas próprias palavras:
de entrada e saída de cargas e õ incentiVo a mais projetes
"Legar aos vindouros a continuidade de nossa efi- agropecuários e de irrigação, no Estado.
E mais do que sabido que o futuro do transporté terrestre
ciência como povo e coroo cultura."
está nas ferrovias. Enquanto outros. países incenti.vam esse
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
meio de transporte, aqui, no Brasil, procura~se desativar o
pouco que temos. A conseqüência d_isso é o-incremento do
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - COii- transporte rodoviário, mais caro, mais poluente e menos eficedo.a palavra ao nobre Senador _Lucfdio Põrtell~.
ciente.
Sabemos que a decisão sobre o fim dessa ferrovia f~i
O SR. LUCÍDIO PORTELLA (PDS - PI. Pronuncia
o segUinte discurso.) . :. . . . Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, repassada pela Rede Ferroviária Federal ao Ministério da
a Rede Ferroviária Federal ~stá planejando acabar com 55% Infra-Estrutura. Ao Senhor Ministro dessa pasta, Dr. João
da malha ferroviária do meu Estado, o Piauí, desativando Santana, lanço o meu apelo: leve em conta, ao analisar a
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proposta da Rede, que esse trecho é vital .Para a economia
do Piauí c leve em conta, acima de tudo, a necessidade de
progress_o de uma vasta região e r: !Jem-estar de uma significativa parcela da população daqude Estado.
Muito obrigado!
COMPARECEM MAIS OS S!!S. SENADORES:
Carlos De'Carli :-Eduardo Sup!ky -~Fernando Henrique Cardoso- Hugo Napoleão- Humberto Lucena- Iram
Saraiva - Jutahy Magalhães- Ronoldo Aragão ~Telmo
Vieira- Teotónio Vilela Filho.
O SR. PRESIDENTE (Rachid &aldannaDerzi)- Sobre
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~ Secre_tá~io.
É lido o seguinte:
· - -- REQUERIMENTO N' 881, DE 1991
Requerem0s_ urgênci~, nos t~rrilos de 3-!t. 33f?. alínea c,
do Regimento Interno, para _o Projeto de ~ei da Câmara
n~ 109, de J9lJI. de iniciativa do Sr. Presidentc;:Lda República,
que dispõe sobre a institUição do Programa Nuçional de Financiarilento da Ct~ltura e dá outras providências.
Sala da& SeSsões, 5 de dezembro de 1991. - Maurício
Corrêa - Ney Maranhão - Oziel Carneiro - Humberto
LUcena - Fern~r.do Henrique Cardoso-- M&rco Maciel :Amazonino Nendes- Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Salda:Iha_ Dorzi) __- Este
requerimento se1á votado após a Ordem do Dia, na forma
.
do art. 340, li,_ do Regimento Interno.
Sobre a mesa, projetas que serão lidos p~Jo Sr. lo Sec!etário.
São lidos os_ seguinte:.;::

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 398, DE 1991
Dispõe .sobte a restituição do empréstimo compulsório instituído p('IO De_creto-Lei n~ 2.288, de 23 de julho
de 1986.
O CángresSO-NiCional_dê_creta:
_ -· _ _-'"
Art. 1~ As pessV.1S" fí~icat. -e jurídicas contribuintes do
Imposto de Ren~a pode:~to_co,mpensar com o ünposto devido
no exercício financeiiÓ de 19~2, apurado na declaração anual
de rendimentos, os vator_es rele.tivos ao empréstimo cõriipulsório efetuado na form_a. do disposto no Decreto-Lei nP 2.288,
de 23 de julho de 1986, que H• r <.i c•:msiderado como antecipação
do Imposto de Renda no referido exercício.
Art._ zo Para efeito Ae-_:~puração do valor a ser restitUído,
de que trata o artigo anterior, cs dadqs relativos à identi[icaçáo
do veículo, data de aquisi(':íO '-":• se for o .caso, a de al_i~a_ção
serão fornecidos, em campo próprio. na declaração aro:ual de
rendimentos.
=____ _
..
~ _~
Art. 3<! O_ Ministério êiã Ecoltotnfa, Fazenda e Planejament.o efetuará, até 30 de- jU0h0 9L! 1992, ·a_ restituiçãO do
saldo do empréstii:iiO-<::ompu! ... :SríU remanescente, apurado na
forma do art. 1o desta Lei.
0 "~-Art. 49 Para as pessoas físicas--c 1_urfdi~s que não puderem considerar o empréstimo con~ pulsório referido no art.
1~ desta Lei como antecipação Jo im?osto, _o Ministério da
Economia, Fazenda e Planeja!ft('nto çfe~uará.a restituição dos
valores respectivõs-até- o- trigésinio dia a partir da data _em
que o interesSado protocolizar o ro:::pc~ri·-'o requerimento na
repartição pública.
-·
__

,-_;

_

·~'
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Art. sn O Ministro de Estado da Economia, Fazenda
e Planejamento, no praz_o-de trinta dias da publicação, baixará
as instruções necessáriaS ao cumprimento do disposto nesta
Lei.
Art. 6" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7'' R.evog3m-se ~s dísposições em contrário:
Justificação
~o Projeto --de Lei qUe ora--3P-res~ntamos â apreciação
de_ nossos ilustres Pares permite a compensação e possibilita
a restituição do ~empréstimo compulsório instituído pelo Decreto~Lei n' 2.288~ de 23 de julho de 1986, incidente na aquis-ição de veículos automotores e no cons~uno de_combustível.
A proposta, considerando o empréstimo compulsório comq an~ecipação .do Imposto de Renda devido no exercíciO
fina_nc_eiro --de 1997, possibilita tanto a sua compensação com
o imposto devido como a sua restituição.
A compensação constitui uma das formas de extinção
do crédito tributârio, a teor do art. 156, inciso 11, do Código-Tributário Nacional, e dela trata explicitamente o art. 170
do mesmo diploma legal, quando'estabelece:
"Art. 170_ A lei poçie_,_ n_as condições e sob as.
·garãritias qUe estipular, ou cuj;J estipulação em cada
-.caso---atribuir à autoridade administrativa, autorizar· :r
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
- contra a Fazenda Pública.
Parágrafo único. Sendo vi-ncendo o crédito do
sujeito pãssivó, a lei determinará, para os efeitos deste
·artigo, a apuração do seu montante ... "-Com o empréstimo compulsório, o contribuinte tem um
crédito, a seu favor, perante a Fazenda Pública, e que deveria
ter sido resgatado no último dia do terceiro ano posterior
ao seu recolhimento,_ nos termos do art. l6 do Decreto-Lei
n9 2.288/86, -o que nãO foi feítO Por inúmeros entraves burocrá-_
ticos, que são agora afastados com as medidas por nós precorii~
zadas no presente Projeto de Lei.
-~ A apuração do montante do empréstimo compulsório
a ser compensado é providência extremamente fácil, na medida em que o Departamento da Receita Federal vem publicandp.s"istematicamente os valores da participação dos proprietários de veículo no Fundo Nacional de DesenvolvimentoFND, conforme o consumo m-édio de--COID.bu-stível por veículo~
in-cluSive com atualização monetária. Dessa forma, o empréstimo compulsório torna-se crédito líquido e certo para ·efeito"
da -compensação de .que trata o citado dispositivo legal.
Faltava apenas a identificação- dos credores para que a
Fazenda Pública restituísse os valores pagos a título do empréstifl10 compulsório. As medidas adotadas em nosso Projeto
de-Lei afastam este obstáculo até-então considerado intransponível e, através da declaração anual de rendimentos, permitem que os credores se identifiquem, habilitando-se à restituição dos valores recolhidos.
A decJaração anual do Imposto de Renda é o veículo
através do qual será feito a restituição, para a maioria· dos
credores. Sem burocracia, _sem cálculos mirabolante_s,_sem
qualquer dificuTdade. Os contribuintes terão, neste caso,-a
única tarefa de, na própria declaração de rendimentos, habilitarem-se. à restituição ruediante o fornecimento dos dados
relativos ao veículo, como data de aquisição, marca, modelo,
ano âe fabricação e·data de alienação, se for o caso. A repar-
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tição pública, à vista dessas informaçôes-c em jirocedimento
Art. 3~> As mercadorias estrangeiras ou nacionais -enviainterno, fará os cálculos pertinentes e procederá ex-officio das ã área de livre comércio de Brasiléia (ALCB) serão, obriaos devidos ajustes, compensando o empréstimo com o impos- gatoriamente, destinadas às empresas autorizadas a operarem
to devido ou restituindo o valor retido.
nessa área.
Para as pessoas que não- puderem considerar o emprés- Art. 49 A entrada de mercadorias estrangeil-aS fia área
timo compulsório como antecipação do imposto, ou por serem de livre comércio de Brasiléia (ALCB) far-se-á com-suspensão
isentas ou por estarem desobrigadas da apresentação da decla- do Imposto de Importação e do Imposto S_obre Produtos Inração de rendimentos, o Projeto de Lei determina que o Minis- dustrializados, que será convertida em isenção quando forem
tério da Economia eietue -a devOlução dos respectivos valores destinadas a:
até 30 de julho de 1992, desde que elas se habilitem ã restituiI - consumo e venda interna na área de livre comércio
ção, mediante o preenchimento de um formulário a ser criado, de Brasiléia (ALCB);
e façam prova cabal de sua condição de credores.
~ 11- beneficiamento, em seu território, de pescado, pe. Estamos co~vencidos_de que as me.didas propostas trazem cuária, recursos-minerais e niatérias-primas ae origem agrícola
solução definitiVa aó problema que vem se perpetuando, com ou florestal;
prejuízo para milhões de pessoas que de 1986 a 1988 foram
III- agropecuária e piscicultura;
obrigadas ao empréstimo "para absorçclo temporária do excesIV -instalação e operação de turismo e serviços de qualso de poder aquisitivo", como foi a justificativa, àquela época, quer natureza;
para a sua cobrança. Hoje os tempos são outros .. Não há
V- estocas;em para comercialização no mercado exterocasião melhor para se fazer justiça, reStituindo o que foi no;
compulsoriamente cobrado como empréstimo.
VI- bagagem acompanhada de viajantes, observados
À vista do exposto, e considerando os aspectos de consti- os limites fixados pelo Poder Executivo por intermédio do
tucionalidade, juridicidade e de boa técnica legislativa e de Departamento da Receita Federal.
mérito, qualidades que julgamos estarem presentes na propo§ 1"' As demais mercadorias estrangeiras, inclusive as
sição, esperamos contar com o apoio de nossos ilustres Pares utilizadas como partes, peças ou insumos de produtos induspara a sua aprovação.
_
trializados na área de livre comércio-de Brasiléia (ALCB),
Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1991. - Senador gozarão de suspensão dos tributos referidos neste artigo, mas
Garibaldi Alves Filho.
estarão sujeitas à tributação no momento de sua internação.
§ 2"' Não se aplica o regime fiscal previsto neste artigo
LEGISLAÇÃO CITADA
a:
a) durante o prazo estabelecido no art. 49 , inciso VI II,
DECRETO-LEIN" 2.288; DE 23 DE JULHO DE 1986
da Lei n• 7.232, de 29 de outubro de 1984, bens finais de
Cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento, institui informática;
empréstimo compulsório para absorção temporária de
b) armas e munições de qualquer natureza;
excesso de poder aquisitivo, e dá outras providências.
c) automóveis de passageiros;
d) bebidas alcoólicas;
e) perfumes;
C) fumos e seus derivados.
Art. 59 As importações de que trata este artigo deverão
(A Comissão de Assuntos Econôn#cos.- -decistio
contar
com a prévia anUência da Superintendência da Zona
terminativa.)
Franca de Manaus - SUFRAMA.
Art. 6~ A compra de mercadorias estrangeiras armazenadas na área de livre comércio de Brasiléia (ALCB) por
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 399 DE 1991
enipresas estabelecidas em qualquer outro ponto do território
Cria área de livre comércio no Município de Brasinacional é considerada, para efeitos administrativos e fiscais,
léia, no Estado do Acre, e dá outras providências.
como importação normal.
O Congresso Nacional decreta:
____ _
Art. 79 A venda de mercadorias nacionais ou nacionaArt. 1"' :é criada no Município de Brasiléia, Estado do lizadas, efetuada por émpresas estabelecidas fora da área de
Acre, área de livre comércio de importaÇão e- ex~ortação, livre comércio de Brasiléia (ALCB), para empresas ali sedia~
sob regime fiscal especial, estabelecida com a finalidade de das, é equiparada à exportação.
promover ·o desenvolvimento da região fronteiriça do- v-ale
Arf 8• O Poder Executivo regulamentará a aplicação
dó Acre, naquele Estado e com o objetivo- de incrementar de regimes aduaneiros especiaüi para as mercadorias estranas relações bilaterais com os países vizinhos, segundo a política geiras destifladas à área de livre comércio de Brasiléia
(ALCB), assim ·como para as mercadorias dela procedentes.
de integração latino-americana.
Art. 2~' O Poder Executivo fará demarcar as áreas contíArt. 9 9 O BanCo Central do Brasil normatizará os pro~
nuas envolvendo, inclusive, os perímetros urbanos do Muni- cedimentos cambiais aplicáveis às operações da área de livre
cípio de Brasiléia, onde será instalada a área de livre comércio comérdq de Brasiléia (ALCB), criando mecanismos que favode Brasiléia (ALCB), incluindo local próprio para entrepos- reçam seu comércio exterior.
tamento de mercadorias a serem nacionalizadas ou reexporArt. 10. o-limite global para as importaçóes através
da área de livre comércio de Brasiléia (ALCB) será estabeletadas.
Parágrafo único. Considera-se integran_t~ da área de li- cido, anualmente, pelo Poder Executivo, no ato que o fizet
vre comércio de Brasiléia (ALCB) toda a sua superfície territo- para as -derrtais áreas de livre coméfcio.
rial, observadas as disposições dos tratados e convenções interParágrafo único. A- Critério dO Poder Executivo, poderão ser excluídas do limite global as importações de produtos
nacionais.
"""""~""'~•·••••••'<.,~•••n,.---~-•~•?•--•••••~.,,.,.,..,..,.,,.-.--•-••••"'-'""
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pela área de livre comércio de Brasiléia (ALCB). destinadas
exclusivamente à reexportação, vedada a remessa de divisas
correspoi-tdentes e observados, quando reexportados, todos
os procedimentos legais aplicáveis às exportaç6es brasileiras.
Art. lL Está a área de livr_e _comércio de _Brasiléia
(ALCB) sob a administração da Superintendência da Zona
Franca de Manaus - SUFRAMA_, que_ deverá promover e
coordenar suas implantações, :send~ inclusive, aplicada no
que couber, a esta árcá de livre comércio a legislação pertinente à Zona Franca: de Manaus, com suas alterações e respec_._.
. . -__ = tivas disposições regulamentares.
Parágrafo único. A SUFRAMA caberá preço público
pela utilização de suas instalações e peJoS -serviços de autorização, controle de importações e internamentos de mercadorias na área de livre comércio de BrasHéia (ALCB) ou
desta para outras regiões do Pais.
Art. 12. As receitas decorrentes das cobranças dos preços públicos_ dos serviços de que trata o parágrafo único do
art! 11 desta Lei, na área de livre com.ércio de Br.~siléia
(A!:,CBj, se"rã:Õ -parcialmente ap~i_cadas em_ ed_1,1çação, saúde
e saneamento, em proveitO das comunidades_ mais carentes
da Zona fronteiriça do Es.tÇtdo_ do Acre, cons.oante projetos
. específÍC(IS _aprovados pelo Conselho de Administração da SUFRAMA.
Ari.: _13.~ O Departamento da Receita Feçleral exercerá
a vigilância na área de livre comércio de Brasiléia (ALCB)
e a repreSsão ao- cOntrabando e ao descaminho, sem prejuízo
da competência do Departamento da Políçia Feder?-1.
Parágrafo único. O Poder Executivo deverá assegurar
os recursos materiais e huiÍlanos necessários aos serviços de
fiscalização e controle a:Quaneiro da área de livre. c.omércio
de Brasiléia (ALCB) . .
Art. 14. As isenções e benefícios da áÍ:ea de livre comércio de Brasiléia {ALÇB) serã9 _mantidos_ durante 25 (vinte
e cinco) atios.
Art. 15. -Esta . Lei entra em vigor na .data de sua publicação.
Art. 16. Revogam-se as disposições eiD. contrário.

J ustificaçáo
A ocupação~- df....;_envolvimento dos Estados do norte brasileiro, que compõem··a Amazônia Ocidental, configuram hoje, mais do que nunca, imperativo de absoluta prioridade
no planejamento estratr.gico nacional. É cada vez mais freqüente, audível e .!:u:p1.ictante o sussurro internacional que
denota claramente a c.:oblçrt alienígena daquelas regiões que
·
são talvez as mais rica."i ~o País~
Por outro lado, a '''!~~:;ração da América Latina, atualmente, é tema de prirodi'.(f ordem na pauta das relações inter~
nacionais dos paí:::.es J_;;;.· i e ~fífc. Projeta-ae, mesmo, a integração futura de todo_o o::nti:·ü::nte americano, de norte a sul.
Para o sucesso· de tal ('t~tpre::.i.t~_da, é fundamental o desenvolvimento harmónico e equiiii:mdo das várias áreas integrativas.
Não obstante, apl'!'i:J.r dns imperativos políticos e estratégicos e das e_xigências (.!,_:·mô:.nko-sociais da região, o seu desenvolvimento ~atural~-~--~~ãc dirigido encontra obstáculos quase intransponíveis, mei"çe-,_ ~i~t.S dificuldades oriundas das grandes distâncias, das defid~r.dã.s da infra-est~utura_ de energia,
transporte, comunicaÇ~e$.etc., e de séculos de abandono.
Nesse contexto, impõem-se o planejamento e a execução
de ações ·coordenadas -~,isando ao desenvolvimento regional.
E aí s.einsere a criaÇão c(.~ áB!a de livre comérciO de Brasiléia,
no Estado do Acre.
· '.,.·
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A implantação da área de livre comércío de -Brasiléia
é importante por váriás motivos. Em primeiro lugar, a região
ganhará novo alento com a projetada ijgação com o Oceano
Pacífico que será feita, agora, pelo vizinho Município de Assis
Brasil. Por outro lado, há que se considerar a periclitante
situação social da população da região, que por causa da vio~
lência na ocupação das terras tem sido forçada a emigrar
para á :Polívia. Hoje, estima-se que aproximadamente 60.000
"brasivianos", como são Chamados, vivem fora de seu país
continental em lamentáveis condições de cidadania e até mesmo de_ direitos humanos.
A área de livre comércio de Brasiléia, então, certamente,
criará melhores condições de crescimento para a região, proporcionando, além disso, o desenvolvimento de novas áreas
de atividades, que trarão novas opções de emprego e de sobre~
vivência digna para aquela sofrida região.
Com efeito, são sobejamente conhecidos os efeitos altamen~e positivos que as áreas de livre comércio provocam nas
regiões onde são instalados_. No caso de _Brasiléia, por sua
localização geográfica, na fronteira com o Peru e a Bolívia,
não há dúvida de que a instalação da área de livre comércio
promoverá um surto de desenvolvimento econômico-social,
incrementará as relações bilaterais no rumo da integração
reglonal e, sobretudo, representará um passo decisivo dos
brasileiros no sentido da urgente ocupação racional e irreversível da região norte do País.
Essas as razões que nos levam a propor o presente projeto, para cuja aprovação contamos com o inestimável apoio
de nossos ilustres pares.
Sala das ~essões, 5 de dezembro de 1991. - Senador
Telmo Vieira.
(À Comissão de A~S_l&ntos~Econ_ómicos- Decisão
Terminativa.)- ·
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 400, DE 1991
Cria área de livre comércio no Município de Cruzeiro do Sul no Estado do Acre, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
.
ArL. 1? É criada no Municfpio de Cruzeiro do Sul, Estado do Acre, área de livre comércio de importação. e exportação, sob regime fiscal especial, estabelecida com a finalidade
de promover o desenvolvimento da região fronteU?ça do Vale
do Juruá, naquele Estado, e com o objetiVO de_ incrementar
as relações bilaterais com os países vizinhos, segundo a política
de integração latino-americana.
Art. 29 O Poder Executivo fará demarcar as áreas contínuas envolvendo, inclusive, os perímetros urbanos do Município de Cruzeiro do Sul, onde será instalada a área de liyre
comércio de Cruzeiro do Sul (ALCCS),incluindo local próprio
para entrepostamento de mercadorias a serem nacionalizadas
ou .reexportadas.
_
_ -· .Parágrafo único: Considera-se integrante da área de livre comércio de Cruzeiro do Sul J:ALCCS) toda a sua superfície territorial, observadas as disposições dos tratados e convenções internacionais.
__
Art. 39 As.mercadorias e_s_trangeiras_ ou nacionãis_ enviadas à área de livre comércio de Cruzeiro do Sul (ALCCS)
seráo~ obrigatoriamente, destinadas às empresas autorizadas
a op_erarem nessa área:
Art. 49 A entrada de mercadorias oe_strangeiras na ár~a
de livre comércio de Cruzeiro do Sul (ALCCS) far-se-á. com
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suspensão do Imposto de Importação- e do Imposto Sobre
Produtos Industrializados, que será convertida em isenç'lo
quando forem destinadas a:
I - consumo e venda interna na área de livre comércio

de Cruzeiro do Sul (ALCCS);
II -beneficiamento, em seu território, de pescado,- pecuária, recursos minerais e matérias-primas de origem agrícola
ou florestal;
III - agropecuária e piscicultura;
IV- instalação e operação de turismo e serviços de qualquer natureza;
V- estocagem para comercialização no mercado exter·
no;
VI- bagagem acompanhada de viajantes, observados
os limites fixados pelo Poder Executivo por intermédio do
Departamento da Receita Federal.
§ 19 As demais mercadorias estrangeiras, inclusive as
utilizadas como partes, peças ou insumos de produtos industrializados na áfeã. de livre comércio de Cruzeiro do Sul
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tados, todos os procedimentos legai'' ap1:cáveis às exportações
brasileiras.
Art. 11. Está a ~::-ea de livre _c_Ç;>tiércio de ,Cruzeiro do
Sul (ALCCS_) sob a _ar1minist~ação çlc: _ .Superintendência da
Zona Franca de Maaau:)- SUFXA!v'lA, que deverá promover
e coordenar suas irnpla.;Jtações 1 sendo, mdl!sive, aplicada no

que couber, a esta área de livre c0~.étdn a legiSlação pertinente à Zona Franca de Manaus, cc-.(1. &u.1s alterações e respectivas disposições regulamentar~s.
_ Parágrafo único. À.SUFRAMA caberá preço público
pela utilização de suas instalações ~ p"': :m_- so:-:tviços de autorização, controle de importações e. _üilerr...lmcntos de merca-

dorias na área de livre comércb de Cruzeiro do Sul (ALC.CS)
ou desta para outras regiões do Pais.
Art. 12. As receitas decorrentes da~ CL"Granças dos preços públicos dos serviços de que trata o padgrafo único do
art.·ll desta Lei, na área de livre comúcio d_e Cruzeiro do
Sul (ALCCS), serão parcialmente aplicadas e1:J.~·ducação, s_aúde e saneamento, em proveito das comunidades mais carentes

(ALCCS), gozarão de suspensão dos tributos referidos neste

da zona fronteiriça do Estado do Acre, coq;o~nte projetas

artigo, mas estarão sujeitas à tributação no momentQ de sua

específicos aprovados pelo Conse_lho de AdmL1 1_-::tr_ação da SU-

internação.
FRAMA.
§ 29 Não se aplica o regime fiscal previsto Ileste artigo
A:::t. 13. O Departamento da Receita Federal exercerá
__ a vigihmcia na área de livre comércio de CTLii.:dro do S_ul
a:
a) durante o prazo estabelecido no an. 49 , inciSo-- VII,

da Lei n' 7.232, de 29 de outubro de 1984, bens finais de
informátiCa;
b) armas e munições de qualquer natureza;
c) automóveis de passageiros;

d) bebidas alcoólicas;
e) perfumes;
f) fumos e seus derivados.
Art. 5~ As importações de que trata este artigo deverão
contar com a prévia anuência da Superintendência da Zona

Franca de Manaus - SUFRAMA.
Art. 6°

A compra de- mercadorias estrãngefras armaze-

nadas na área de livre comércio de Cruzeiro doSul{ALCCS)
por empresas estabelecidas em qualquer outro ponto do território nacional é considerada, pã.rá efeitOs aam.inlstrativos e
_ ___
fiscais, como importação normal.
Art. 79 A venda de mercadorias nacionais ou miciOnalizadas, efetuada por empresas estabelecidas fora da á~:ea de

livre comércio de Cruzeiro do Sul (ALCCS), para empresas
ali sediadas, é equiparada ã exportação.

Art. 8' O Poder Executivo regulamentará a aplicação
de regimes aduaneiros especiais para as mercadorias estrangeiras destinadas à área de livi'e comérciO de Cruzeiro do

Sul (ALCCS), assim como para as mercadorias dela proce:
dentes.
Art. 99 Q_Banco Central do Brasil normalizará os procedimentos cambiais aplicáveis às opetaÇõeS-da área de livre
comércio de Cruzeiio do Sul (ALCCS), criando mecanismos
que favoreçam seu comércio exterior.

Art. 10. O limite global para as importações atravé•
da área de livre comércio de Cruzeiro do Sul (ALCCS) será
estabelecido, anualmente, pelo Poder Executivo, no ato que
o fizer para as deinais áreas de livre comércio~
.
Parágrafo único. A critério do Poder ExecutivO, poderão ser excluídas do limite global as importações de produtos

pela área de livre comércio de Cruzeiro do Sul (ALCCS),
destinadas exclusivamente à reexportação, vedada a remessa
de divisas correspondentes e observados, quando reexpor-

(ALCCS) e a repressão ao cOi.trabando e ao óescaminho,
s_em pr!!jufzo da competéncia -áo Departamento da Policia

Federal.
Parágrafo único_. O Po.cl~~ .E"!RJ;utivo- dever~ assegurar
os Jecursos materiais e l:·mt.~ilos r~~:c_~sários aos serv:iços de
fiscalir.ação e controle aduanei•C'! cta üea de livre _!-=Pntércio

de Cruzeiro do Sul (ALCCS). Art. 1t1•• As isenções :: bc:iu.Jú;:_io~ da área Ge !ivre comércio de Cruzeiro do Sul (1~1-CC$) -;f;rão mantido,; du;ante
25 (vinte t: dncO) anos.
. _ _,
Art. 15. -Esta Lei entr.1. C'lii vigor na data de :m..i publicação.
Art 16. Revogam-se aS disposi:.õt:s em contráric:-.
Justifkaçâ·~

__ A _9_cu12_ação -e~ desenvolvimento Ô)s Estaçios do NJrt.e
brasileiro, y_ue compõein a Arna".ôn:iã_Oéiâental, configurr..iTJ.
hoje, I!lais do que nunca, imperãtiVO --ve-·abSOhita prioridacle
no plan.ejamento ~$\ratégico naciOnal. 'f cada vez mais fie-qüerite, audfvel <.: inquietante o- suSs1irro· friterilaCional qne
denota daramente a cobiça alienfgeria da_quelas regiõeS- qúe
são talvez as ffiáiS rre<>.s do País.
Por outr.:; lado, a iLtegração da A!llérica Latina, atualmente, é kma-ce primeira ordem na pau;:il das relações internacionais dos pafses- da região._ Projeta-f:e, mesmo, a integra_ção futura de tudO- O coD.tinente americano, de norte a sul.
Para o sucessp de 6.1 ;:mpreitada, é funthunental o desenvolvimento harrr..õnico e equilibrado das vá~ias áreas integrativas.
Não obsiantej ap-;sar dos imperativo~ políticos e estratégicos e das e_xigê~éias CcOilômico-sociais-da regiãó, O seu desenvolvimentO natural e ;n.ão dirigiq~ encontra obstáculos quase intranspoPíveis, ·iúéréê das dificuldades oriundas. d.as grandes distânciai, c.:-Rs ci.e.Gciências da ínfra-estrutura __1e.-~nergia,
transporte, Comtlnici'ições etc., e de séculos de ab~,~~{lCn:..
Nesse coatexto, rmpõem-se o planejamento e a exc:<:ução
de ações coordenadas viS;:tU:d:P ao desenvolvim_ento r_e-g1onal.
_E aí se inserf, a cila:Çáo -Qá:ãrea de livre comércio de Cxu;reiro

do Sul, no Estado do Acre.

·

-
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Cruzeiro do_ Sul é a segunda cidade do Estado do Acre.
Trata-s-e de região de matas tropicais com seringais silvestres,
onde se desenvolve a extração de borracha. Em seu redor,
há colónias de pequenos proprietários e ao longo da BR-364
estendem-se _vários projetas pecuários. Possui aeroporto interI;tacional e porto fluvial que interliga o norte do Estado ao
resto do País através do transporte pela bacia amazónica.
Tais características-fazem de Cruzeiro do Sul sede de uma
região com alto potencial de desenvolvimento de economia
flores.tal de mercado, que pode explorar culturas permanentes
e agrosilviculturas como o cultivo do cacau e do guaraná,
além de frutas como o sapoti, a sapata, o cupuaçu, a mang_a,
a banana, o--abacaxi, o mamão, o maraCujá, a pupunha, a
graviola e tantas outras frutas exportáveis in natura ou já
·
industrializadas.
A implantação da área de livre comércio de Cruzeiro
do Sul, por certo, proporcionará o desabrochar de todo esse
potencial de realizações concretas e, sobretudo, criará nova
alternativa para o desenvolvimento da região, que foi seriamente prejudicada com a alteração do projeto de ligação com
o Pacífico, agoraa~ser feita por Assis BrasiL
Com efeito, são sobejamente conhecidos os efeitos alta"
mente positivoS que as áreas de lívre comércio_ provocám nas
regiões onde são instaladas. No caso de Cruzeiro do Sul,
por sua localização geográfica, na fronteira com o Peru, não
há dúvida de que a instalação-da área de livre comércio promo·
verá um surto de desenvolvimento económico-social, increM
mentará as relações bilaterais no ru·mo da integração regional
e, sobretudo, representará um passo decisivo dos brasileiros
no sentido da urgente ocupação raciOnai e irreversível da região Norte do País.
Essas as razões que nos levam a propor o presente projetcJ, -·pata CUja "aprovação contamos com o ineStimável apoio
de nossos ilustres pares.
Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1991. -Senador
Telmo Vieira.
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aliá_s_pela crescente preocupação do Governo na tomada de
medidas saneadoras para o setor, o Congresso Nacional não
pode permanecer omisso ná pesqUiSá das causas desse descalabro que está levando ao desespero milhões de brasileiros.
As acusações de culpabilidade, trocadas reciprocamente
entre os setores público e privado, não têm surtido o desejado
efeito de eliminar as distorsões fartamente constatadas. Compete assim ao Parlamento investigar, com a profurididade que
uma Comissão Parlamentar de Inquérito enseja, as I-aízes dessa situação an6Ínala e aflitiva de insolvência, a que foram
arrastadas milhares de famílias cujas ecOnomias domésticas
pão comportam as imprevisíveis e injustificáVeis Oscilações
de um mercado desorganizado e caótico.
Se pudermos identificar os _germes provocadores de má
gestão financeira, dos déficitS de caixa, dos desvios dos recursos arrecadados aos consorciados, da existência de empresas
clandestinas, da falta de entrega dos bens, da alarmante inadimplência e da deficiente ação fiscalizadora governamental,
estaremos prestando um enorme.Serviço â Nação e, particularmente, a essa massa trabalhadora que vê seus sonhos desmoronarem após tantos sacrifícios.
Sala dasSe,.ões, 5 de dezembro de 199!. -M<Jisés Abrão
- Elcio Álvares - Divaldo Suruagy - Maurício Corrêd -Rachid Saldanha Derzi-::-- João Rocha- Fernando Henrique
Cardoso - Carlos Patrocínio -- Lourival Baptísta - Guilhúnle Palmeira - Amazonino Mendes -Alfredo Campos
- Epitácio Cafeteira - Mareio Lacerda - Meira Filho Chagas Rodrigues- Iram Saraiva- Lavoisier Maia- Ronan
Tito - Alufzio Bezerra - Levy Dias -Júlio Campos Pedro Simon - Mansueto de Lavor- Francisco Rollemberg
- Alexandre Costa - Humberto Lucena - Cid Sabóia de
Carvalho.

ó SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - O requerimento lido contém subescritores em número suficierite
para constituir a comissão parlamentar de inquérito, nos ter"
mos do art. 145 do Regimento Interno. O requerimento será
(A Comissdo _de Assuntos EConómicos-- Decisão publicado para que produza os devidos efeitos.
Tenninativa.)
Para a comissão parlamentar de inquérito constituída,
a Presidência fará oportunamente a designação, de acordo
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Os -Cõhf a~ indicações que receber das Lideranças.
-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
projetes lidos serão publicados e remetidos â comissão compe·
Secretário_
tente.
É lido e aprovado q seguinte:
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~
Secretário.
É lido o seguinte:
.. REQUERIMENTO N• 883, DE 1991
REQUERIMENTO N• 882, DÊ 1991
Senhor Presidente,
Solicito, nos termos da Constituição Federal (art. 55,
Senhor Presidente,
_
_
Requeremos, nos termos-do art. 58, § 39 da Constituição item III) e do Regimento Interno do Senado Federal (art.
Federal e na forma do disposto do art.l45, do Regimento 43, inciso II) que seja considerada como licença autorizada
Interno do Senado Federal a constituição_ de uma Comissão os dias 6 e 9 do corrente mês, onde irei manter contatos
Parlamentar de_ Inquérito-composta de }1 Senador~s_ para, políticos no Rio de Janeiro e assistir várias solenidades no
no prazo de 3 meses, apurar as responsabilidades pelo caos Estado de Sergipe.
Sala das Sessões 5 de dezembro de 1991. - .Senador
existente no âmbito dos consórcios para aq'Uisição- de veículos
automotores e de bens em geral e as possíveis irregularidades Albano Franco.
existentes:
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Aprovado o_ requerimento, fica concedida a licença solicitada, nos
Justificação
termos do art. 43, inciso li, do Regimento Interno.
Diante do notório agravamento da crise-existente no sisteSobre a mesa, projeto de resolução que vai ser lido pelo
ma de aquisição de bens através dos cmiSOrciõs; confirmada
Sr. 1" Secretário_
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II -mediante inclusão em Ordem_ do _Dia. quando se
tratar de:
a) projeto;
Altera, no Regimento Interno do Senado Federal,
b) parecer;
a tramitação de requerimento de remessa a determinada
c) requerim.r:nto de:
comissão de matéria despachada a outra.
(') I) urgéncia do art. 336, d;
2)
publica;áo de documento_s no Düi_rio__do Congr~o NaO Senado Federal resolve:
_
_
cional para transcriçZo nos Anais;
Art. 1o Fica revogada a alínea c do inCiso I do art. 255
-~- 3) inclusão em Urdem do Dia de matéri" que não tenha
do Regimento_ Int~mo do _Senad9 Federal. -c-- , __
recebido parecer no prazo regimental (art. 172, I);
Art. 2" A alínea c do inc. II pq art, 255 do Régimento
4) audiência de oomissão que não tenha oferecido pareInterno do Senado Federal passa a ser acrescido de item 12,
cer no prazo regtt~ental (art. 119, parágrafo único);
com a seguinte redação:
5) dispensa de parecer da comissão-que l).aja esgotad_o
"Art. 255. • ............................. _ •• : ...... ;: ..... .. -"0 prazo a ela de<ti~ado (art. 119, caput);
É lido o- seguinte:

PROJETO OE RESOLUÇÃO N" 94, DE 1991

••••••••••••••••••••••• --·-·· ••• ~~----........,......,...,..~ --· ~~ •••• ""'~- .. -~!"'-"..,.. ••

I I - ....................... -----·-··~~----- ......... ..

c-; ..--;-...... r>····-·-·· ··-···"'=·--=<•....-··-"""~-· . .-..i·<!"·~----·~-~o

-

~.

-~--

--

. -·-· 6) constir.u~çio de çomissão. temporária;
. _7) voto de t~:nsura, de aplauso ou sem_elhante (arts. 222
·e 223);
8) tramitaç-ão em coPjunto, de projeto regulando amesma matéria (art. 258);
9) comparecimento c;ie Ministro 4~ EStado ao_ _plenário;
10) retirada de proposição não constante da Ordem do
Dia (art. 256, § 2", t, 2);
. .
·
---11) sobrestamento do _estucl_o d_e proposição;

12) remessa _a detenpinad~ comissão de matéria
despachada a outra."
_ ___ _
Art. 3o Esta resolução entra em vigor na data de sua
.
publicação.
.. .
.
_ .
.,
Art. 4" Revogam~se as disposições em c~ntrário:
Justificação
• .. _.. .. • · ••_.••.. ,. •r. •·- ..
..... •·...... _. ••
-· ·-.... •• ·..
Tem sido freqüente nesta Casa a apresentação de reqUeriO SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - O promento de remessa a determinada comissão de matéria -despajeto lido será publicado e distribuído em av_ulsos, fiçando sobre
chada a outra•.como mero ars::lil,__ objetivan!=IO. -proc~~stinar a
~me~ durante cinco sessões ord.inárias a fim de receber emen~
tramitação de proposíções já aprovadas nas suas êomissões
. das. Finº_ç es~e prazo, ser~ despachado à Comissâo de Consti~
de mérito.
=tuição, Jus.tiça e Cidadania e depois à Comissão Diretora.
Assim sendo, verifícãmõs riluitàs- vezes C(tie um:ã-matéria
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Na
qualquer, já aprovada na-comissão a q-ue fOi inlc1almente desforma regimental, a Presidência submete à deliberação do __
pachada, é desnecessariamente submetida à apreciação por
Plenário a pro:-rogação da_sessão por 10 minutos.
outra comissão cuja competência específíCa. eesrranha ao asOs Srs. Se-nadores que estivefem de- aco-rdo queiram persunto sobre que versa a proposição, em vii"tude da aprovação
manecer sentaavs. (Pausa.)
de requerimento. com tramitação relâmpago, de remessa a
Está pror'r?_gada a sessão.
outra comissão. __
Isto .porque o requerimento--de re-mesSa -a determinada
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Pascomissão de matéria despachada a outra tem tramitação extresa~se à
· mamente célere, sendo colocado em .d~liberação na mesma
.. ORDEM DO DIA
sessão de sua apresentação, após a rilãtéria· c_ànstante- da Ordem do Dia, odificultando, assim, o debate sobre a conve~
niência da provídência solicita-da no requerimento:
Sobre a me-sa, requenmento que será lido pelo Sr. to
Assim é que prOpomos, mediante a apresentação deste
-projeto de resolução, que o requerimento de remessa a deter- Secretá~ià. --- - ~
E
lido
e
aprovado
o seguinte:
minada comissão de mat~d~ d~spachada a outra, seja incluído
em Ordem do D_iaantes de sua deliberação..
. .
RllQ!ffiRIMENTO N• 8R4, DE 1991
Sala das Sessões. 5 de dezembro de 1991. -oSenador
··Senhor
Presidente,
MaUrício Cori'êa.
Nos termos de art. 175 do Regimento Interno desta CaSa,
LEGISLAÇÃO CITADA
requeiro a inversão Ua Ordem do Di3- da presente sessão,
para que o item 2 'da pauta, seja apreciado em 7o lugar.
REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL
Sala das Sessi)~s. 5 _de dezembro de 1991. - Senador
~·

-~H·

-~·

~:-· ··.~-· ~·-·

Fernando Henri.q:ue Cardoso.

Artr 255. A deliberação do Senado será:
I - na mesma sessão, após a matéria constante da Ordem
do Dia, nos requerimentos que solicitem:,. (*) a) urgência nos casos do art. 336, h e c;
b) realização-- de sessão- extraorrlinária,~-e.Special ou secreta;
c) remessa a determinada comissão de matéria despachada a outra;
.,~~-~- "

·o SR. PRE!i~DilNTE (Rachid Saldanha Derzi) - Aprovado o requerimerito, será procedida a inversão solicitada.
Item 1:
Disc-ussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n• 110, de 1991 (n" 5.640/90, na Casa de origem), de inidati'<~a do Tribunal Superior Eleitoral, que
dispõe sobre gra~ificações e representações na Justiça
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Eleitoral (dependendo de Parecer da Comissão de
Constitliiçáo, Justiça e Cidadania).
Solicito ao- ilobre Senador Magno Bacejar_Q parecer da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. MAGNO BACELAR (PDT- MA. Para proferir
parecer.) -Sr. Presidente, Sr-'5 e Srs. Senadores, vem a exame
desta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, projeto
de lei de iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral, com a
finalidade de readequar matéria tratada na Lei n~ 6.329, qe
1:976, concernente a gratificãções e representações concedidas
no âmbito da Justiça Eleitoral.
A justificação que acompanha a proposta esclarec~ as
razões que tornam necessárias a revisão çjos c~itérios de concessão dessas vantagens-:
"As gratificações atU<ilmente em ~igor, relativas
aos jettons dos membros dos Tribunais e às mensais
dos juízes e escrivães eleitorais fixadas há 14 anos pela
Lei n' 6.329, de 12 de maio de 1976, estão acentuadamente defasadas, embora tenham sofrido reajustes
periódicos. E que a citada Lei n' 6 .329176;· ao fixá-Ias,
vinculou-as a índice inadequado para o balizamento
de reajustes salariais, qual seja o maior valor de refe~
rência, quando, no período, os índices apropriados seriam, sucessivamente, o salário mínimO, a ORTN, a
OTN e· ci BTN. Para comprovar a assertiva basta assinalar que em maio de 1976, data da Lei n~ .6 ,329"g_ maior
valor de referéncia (Cr$638,00) representava 2,9%. do
vencim-ento de Ministro dei SUpremo Tribunal Federal
(Cr$22.000,00). Hoje o valor daquele índice (527,66)
represent~ apenas 0,43% do mesmo vencinüm-to
(122.430,47)."
Mais adiante, a justificação aPresenta -um- compà'fat1vo
do valor das gratificiçõeS OOID- base na legislaçã9 em vigor
e de acordo com o projeto de lei em apreciação, bem- como
um demonstrativo do aumento de despesa inserto na proposta,
concluindo o seguinte:
1
' 0' projeto acarreta um aumento--de despesa de
Cr$89.942,27. Dev~-se ressaltar, entretanto, que esse
valor não representa, realmente, um aumento, mas
corresponde a uma reposição do valor real da respectiva
retribuição, cortoído no período de sua vigência."
Estando estabelecidas como propotção dos vencimentos
da magistratura federal, os próximos reajustes ficam automaticamente vinculados àqueles concedidos ao funcionalismo público federal.
CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE
E TÉCNICA LEGISLATIVA
De acordo com O:art. ~6, II, b, combinado com o art.
61 da Coitstituição-_federã.1, compete aos Tribunais Superiores
a iniciativa de 1éiS que tratem dos vencimento's de seus membros, dos juízes, inclusive dos tribunais infeiiores e dos serviços
auxiliares. Nesse aspecto, portanto, o projeto atende à Carta
Magna.
. _
Cunipre-se, também, o disposto no·itrt. 169, parágrãfo
único, da Lei Maior, posto que:
a) as despesas rom a- aplicação dessa norma serão suportadas pelas dotações orçam:enfáriãs consigda!:Jas à Justiça Eleitoral;
·
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b) as providências propostas são parte do conjunto de
atividades da Aç~o Jud~ciária prevista no Anexo da Lei de
Diretriies Orçamentáriãs para o exercício de 1992 (Lei n~'
8.211/91).
Quanto â juridicidade e técnica legislativa, o exame do
texto proposto revela a inexistência de qualquer óbice_ à sua
aprovação.
Mérito
É ii?questionável que os~valores atuais das gratificações
e fepres~~t!l,çÕes, c9ngeladas em função de sua vinculação
aO mãior valor de referência, encontrani-se 'ein níveis reais
irris_órios, necessitando de imediata correção.
_ _ Os yalores propostos (Jetton TSE: Cr$3.672,92; Jetton
TRE: Cr$3.547,63; _gratificação Juiz Eleitoral: Cr$34.193,48;
Gratificação Escrivão Eleitoral: Cr$7.196,38 e Cr$6.312,63,
para os grupos I e II, respectivamente); são razoáveis, se
não modestos. As futuras correç6es desses valores dar~se-ão
automaticamente7'de acordo com o reajuste dos vencimentos
da magistratura.
Sabemos, também, que o eficiente e eficaz desempenho
das atividades da Justiça Eleitoral guarda relação com uma
retribuição adequada ãs altas responsabilidades e a dedicação
exigidas de seus membros e de seus serviços auxiliares.
A vista dessas considerações, manifestamo-nos pela aprovação do Projeto de Lei n' 110, de 1991, na forma como
foi enviado a esta Casa Revisora pefa Câmara dos Deputados.
-É o parecer, Sr. _Presíde_nte.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- o parecer conclui favoravelmente ã matéria.
Concluída a instrução da matéria, passa~se à discussão
do Projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs~ Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai â sanção.
É o seguinte o projeto aprOvado.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 110, DE 1991
(N• 5.640/91, na casa de origem)
(De iniciativa do Tribunal Superio~ Eleitoral)
Dispõe sobre gratificações e representações na Jus~
tiça Eleitoral.
O Congresso Naciol)al decreta:
Art. 1' A gratificação. de presença dos membros dos
Tribunais Eleitorais~ por sessão a_ que ço~pareçam, "até o
mãximo de 8 (oito) por mês, passa a ser calculada da seguinte
·-~
- ·
forma:
I -Tribunal Superior Eleitoia!: 3% (três por'Certtb) do
vencimento básico de Ministro do Supremo Tribunal Federal;
II~ Tribunais Regionais Eleitorais: 3% (três por cento)
do vencimento básico de Juiz de Tribunal R~gional FedC1r:al·
Parágrafo único. No período compreendido entre 90
(pove11ta) dias ant~s e 90 (noventa) dias depois .de. eleições
gerais na ~nidade federativa Oú ~m. t~?~ ,o ~ís, é de ~~f'\u,inze) o máxJ.+D.o d~ ~e:ssões mensa,s_ r~?J.~n~rada_s.
_- _
Art. 2' A gratificação· mensal de Juízes Eleitora(soo.rresponderá a 30% (tririta por cento) do vencimento básico
de Juiz Federal.
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Parágrafo único, As- atividadcs_ de EscriVãõ Eleitoral,
·confi;:irl~·a,
quando não correspondentes a cargo ou fuilÇfo
serão retribuídas com uma gratificação mer:sal correspondente
a 20% (vinte por cento) do vencimento básico de J?iretorGeral do Tribunal.E.~gional EleitoraL_
_
_
Art. 39 O PrOctifador-Getal Eleitõrãl e os Procuf3.dures
Regionais Eleitorais, obs~rVado o limite máximo àe s~ssÕés
por mês, farão jus à gratificação de presença devida aOs membros dos Tribunais perante os quais oficiarem. Art. 4~> As despesas decorrer.tes da aplicação desta lei
correrão à conta da dot:,tção orçamentária consignada à Justiça
Eleitoral, ocorrendo seus efeitos finarr(":eirOs apenas a partir
do exercício seguinte ao da sua aptovação.
Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua publi ..
cação.
Art. 69- Revogam-se as disposições em contrário, em
especial a Lei n• 6.329, de 12 de maio de 1976.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanta Derzi) - Item
3:

de

DiscuSsão, em turno único, do Ptojeto de Lei da
Câmara n' 4, de 1991 (n• 2.482189, na Casa de origem),
que cria e regulamenta o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia - FNDCT, e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n• 458, de 1991, da Comissão
- de Educação, favorável, nos termos de Substitutivo que oferece.,
A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordinárias, a fim de receber emendas, nos termOs_ dõ _art. 235,
II, ·d, do Regimento Intenio.
Ao projeto não. foram apresentado-s emendas.
Em discussão o projeto e o substitutivo, em· turno úni~o_._
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação o.substjtutivo, que tem preferência regímental.
Os Srs. Senadores que o, aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
~
_ ~
Aprovado.
.
. .. ~ ~
Aprovado o substitutivo,_ fica prejudicado o projeto.
A matéria-vai à Cortüssão Di_retor_;;t p-ara a ·red_ação·final.
É o segui"nte·o Substitutivo "aprovado:
Substitutivo da Comissão de Educação, ao -PLC
ereguialnenta o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tec-nologia FNDCT e dá outras providências.
n~ 04, de 1991, que "Cria

OCongre.s~q t<acipnal decreta; : . ~ . ~ .
.
.
. , A,rt.~ !• É,criado o Fun.do Nacional çle Desenvólvimentb
da Ciência e Tecnologià - FND'CT, éom a finalidade de
_promover e inc~ntivar o dçsertyolvi~~Qtc;> cje,ntífi~ ,--a pésqutsà.
e a Capacitação teCnoJógiça, nos _termos do art. 418 Q.a, _Constituiç~o Federal.
. ~ .
. , Art. 2• Na definição das prioridades e formuiação da
politica__e do programaOperaciorial do Fundo serão ob$eryadas
as. seguintes dir'etr,ize's ·gerãis: · ' .
_.
_ 'á)"foiialeciriteó.t'o' dt tnstih~içq~s.qúe" ie~~ii:em pesciuisas
e ex·periirie-ntáçõ~S piehtífiç~s. Ç_te~.npló&iças. orie.ntada;s para
os &~to~:e.s 4e prodqção .considez:ados prioritáriOs para ·a· economia riaçional e assiiri definidos _na Lei d.e Díx~tri;zeS Orçamen·~
·' ·'
·
táriaS e no' Plano Pluriaiiual;' ··-··, .,. '' '

--
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~ _,-- 1:>) dist.rtbq!ção criteriosa de re::curso~~ projetas que visem
à tranSff:rência_de conhecinientõ,.àb&o.rç:lo ti"fiifuSão de tecnologia;
·
·
~
c) fomento â pesquisa básica através d~ financiamento
a fundo perdido;
d) limite máximo de 5%_:dO:s _r_I:!Ctt;W.s l.~cebidos para o
_cu,steio_ .de- Qespesas administrativas, por- p·ú1e das entídades
be-neficiaaas cOin _fin_ãnClainertto ·do fundo.
Art. 3"' São beneficiáxíos dos-w_ç,,~.rsO~ 'f!.c: Fundo ~acip
nal de Desenyolvimento da CiênCia .e Tea~.clog~a -~FNDCT,
as universidad~s ou unidades unfvér~ltáríàS~ ..:~s institutos de
pesquisa de nature:Ga pública, as empre';as pGblicas e privadas
nacionais.
Art. 49 Constituem fontes de reçt~!~C$~•3o FNDCT:
-a) recursos orçamentários, aprov,:~nos peío Cdngresso
Nadonal;para atender às fiíihlidades do Fur.~~c.
____ _
b) auxílios, subvenções, contribuiçõ0~, trat,sferências e
·
participações em cónvêtiios;
c) doações e contribuições de pessoas '(ísicas e jurídicas
públicas ou privadas;
d) produto de suas operações passivas_ de- cr~dito, juros
de depósitos bancários e outras;
e) rendimento, acréSCimos, juros e coti~Çãd _mOnetária
provenientes da aplicação de seus recursos;
t) as amortizações rec~bid_a_s_ dos ;mutuá_rius do Fundo;
g) o produto das operações que, por :_s.ua cont~. forem
feitas com instituições financeiras nacionais;
·-- h) recurso.s_ de _outras fQntes .
. __ Art. 5"' Compete ao Conselho Naciorial di -tiência e
Técttologia (CCT), nos termós.da Lej 8.090, de 13 Je novembro de 1990, estabelecer as diretrizes para aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Desenv·olvimento da Ciência e Tecnologia - FNDCT, incumbiildo à Financiaaora de" Estudos
-e Projetos--:-_FrNEP, na q-ualidade de seu age-nte financeiro,
praticar todo~ os atas de natureza_ técnica e administrativa
necessárioS à geStão cio Fundo.
Art. 6• São atribuições do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT):
- a) aprovar pclftic:as, programas e normas de procedimento para aplicação Ge recursos, de ;:tcordo _com, as ,nprmas estabelecidas no art. 89 c!esta lei;
' · b) apicivar o ofçarriento do FNDCT;
c) indicar providências para coiiipatibilizaçãO das aplicr-ç6es do FNDCT com as ações dos_ de_mais órg~Oo; do governe:
ou entidades privadas, visando a'o in_tercâmbiO-e-trp.nsferência
-de conhecimentoS e tecnologia entre entidasf_e~púhlicas e pri·
vadas, nacionais, eStrangeiras ou· íntemacioriais;
d) avaliar os resultados obtidos~ __
Art. 7"' São atribuições da FINEP, cOmo agenté financeiro do FNDCT:
a) gerir os recurSos~
.
b) definir normàs, procedimentos e condições operacionais, enquadrando os pedidos de recurs.os nas faixaS de finan·
CüirrieiltO a--runaq_ perdido, incentivo· parcial ou operação de
crédito e formaliz"ando os contratos competentes;
c) celebrar cO.nvênios de repasses de recursos para ínsti!IJ.içÕe_s de_ pesquiSa;d) prestâr OODtas dos resultados ã.lcançaqos,_ do· desempenho dos pesquisadores e do estad.o Pos recurs.os ~aplicações.
Art. 89 _NOS rrazos estabelecidos_Q.a-sistemátíCa de planejamento orçatf._~ntário da D_n_ião, a Finep encan:tinhará â
apreciaçãO do CÇ-:n,s:elho Naciona~ de. Çi_ênda e T.ec~ol?g;a
a pi-OpOSta de aplicação dos recursos relativos aoS: programas
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de financiamento para o ano seguint~~ para a devida inclusão
na proposta orçamentáiia.
- Art. 9~ A Finep enviará
anualmente ao Congresso Nacional relatório circunstanciado
sobre as atividades desenvolvidas e os resultados obtidos, relaCionando os prájetos atendidos, seus respéé:liVOS vãlOres e
as áreas cte estudos ou pesquisas cOJ::!espoOde~tes. ___ _
Art. 10. A Finep fará jus ã taxa de administração de
até 2% (dois p~r cento), calculada sobre o ativo total do
FNDCT, cObrada semestralmente.
Art. 11. Os saldos relativos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento CieiltífiCQ e·tecnoiógicO SerãO tranSféridos para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da CiênCia e Tecnologia - FNDCT, criado por esta lei, dentro do prazo de
sua regulamentaçãn.- _ _
__ : ___________ ---~-- _ __ _
Art. 12. O' Poder -EXecutivo regulamentãrá esta lei no
prazo de 60 (sessenta) dias contados da sua publicação.
Art. 13. Esta lei entre em vigor na data de sua publi·
cação.
Art. 14. devogam·se as disposiÇões em COntrário, espe·
cialmente o Decreto· Lei n9 719, de 31 de março de 1969.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha' Derzi).- Item

4:

J;>ezemj:no ci.l'c lQ91

naCional do Trabalho OIT, realizada em Genebra, em junho
de 1963.
-~
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor Qa data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Item
5:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n' 16, de 1986 (n' 109/85, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Acordo de Comércio, celebrado entre o Governo da Repúb1ica Federa·
tiva do Brasil e o Governo do Reino da Tailândia,
em Brasília, a 12 de setembro de 1984, tendo
PARECERES, sob n~ 472 e--473, de 1991, das
Comissões.
- de Constituição, Justiça e Cidadania, pela constitucionaJidade; e
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional, favo·
rável.
A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordinárias, a fim de receber_ emendas, nos termos do art. 235,
II, d, do Regimento Interno.
A!l_projeto não foram apres.e_fltadas emend_as.
Em· discussão o projeto, el:n_ tUrno -llnicO.-(Pãusa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação._
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
.
A matéria vaí à Comissão DiretOrã para a redação final.
É o seguinte o prójeto aproy":do:- .~
---

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n' 29, de 1984 (n' 69/84, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto da Convenção n~ 119,
sobre Proteção das Máquinas, adotada na 47' Sessão
da Conferência Internacional do Trabalho, da Organi·
zação Internacional do Trabalho- OIT, realiZada·
Genebra, em junho de 1963, tendo
.
PARECERES, sob n" 388, de 1990, e 480, de
.
.·
.·
1991, das Comissões
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
- de Constituição, Justiça e Ci(.-adania, pela cons·
No 16, DE 1986
titucionalidade; e
(N• 109/85, na Câmara dos Deputados)
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional, favoAprova o texto do Acordo de CÕrDérdo, celfbrado
rável.
entre o Governo da República Federativa do Brasil e
A matéria fiCou sobre a mesa d-Urante cinco sessões'ordi·
o Governo do Reino da Tailândia, em Brasma·, a 12
nária!f ã fim' de- receber effiendas nos termos do art.235, li,
de setembrq ~e 1984.
d, do Regimento Interno.
_
-~ ____ _
_ _ O Congresso N acjonal decreta:
.
Ao projeto não fora_~ apresentadas eniéndãs~
~ ~· ... Art. 1' Fica aprovado o texto do A~ordo de Coinérçio,
Em discussão. (Pausa.)
cele_brado entre o Governo da República _f.ederativa do ..arasil
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
e o. Gov~rno do Reino da Tailândia, em Brasília. a 12 de
Em votaçã9.
__ _
_ c
Os_Srs. Senadores que o aprovam, queirâm perm-anecer setembro de 1984.
Parágrafo único. Fica_m sujeitos à _aprovaçãO dO Con·
sentados. (Pausa.)
_gresso Nacional qJ.Iaisquer atos de que possam resri1tar.revisão
Aprovado.
A matéria vai à Cc>inlSSáó DiretOra para a: redação final. deste Acordo, bem como aqueles que se destinem a estabe,
,·
lecer Ajustes Complementares.
É o seguinte o projeto aprov-~do:
Art. z~ Este decreto legislaH_vo entra em vigor na data
de sua publicação.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 29, DE 1984 ·~
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -APre(N• 69/84, na Câmara dos Deputados)
sidência retira a matéria constante_ dó item 6 da Ordem do
Aprova o texto da ConvençãO n~ 119, sobre "Pro· Dia, nos termos do art. 175, e, do Regimento Interno.
teção das Máquinas", adotada na 47~ Sessão da ConfeÉ o seguinte o item retirado:
rência Internacional do Trabalho, da Organização Ín·
- 6ternacional do Trabalho - OIT, realizada em Genebra,
em junho de 1963.
PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 93, DE 1991-COMPLEMENTAR
O Congresso-NaciOnal decr~ta:
__ , _ _
Discussão. em turno -úniCo, do Projeto de Lei do Senado
Art. 19 Fica aproVado o texto da ConvenÇão n~ 119,
sobre "Proteção das Máquinas", adotada na 47~. SesSão ·da n' 93, de 1991 (Complementar), de autoria do Senador MauConferência Internacional do Trabalho, da Organização Inter- rício Corréa, que dispõe sobre as im~nidades ·tributárias refe-

em
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rentes às instituições- de educação e _de_ assistência social, sem
fins lucrativos, tendo
PARECER sob no 369, de 1991, da Comissão.
- de Assuntos Econômicos,favorável, nos termos de
Substitutivo que oferece.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Item
7:

-7-

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzí) -Nobre

Senador Jutahy -M-agãl!lães, o presente requerimento trata-se

da alínea "c" do Regi~ento Interno.
O SR.~ PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -

Em

votação o req uerimeó'to.
Oê__Srs. Senado.res_,que o aprovam queiram permanecer

sentados. (Pausa.)
Aprovado.

~

-

~

Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figuDisc-uSSão, em :Primeiro- turno,' da Proposta de
Emenda à Constituição n 9 16, de 1991, de autoria do rará na Ordem do Dia _d!i segunda sessão ordinárii! subseSenador Alfredo Campos e Outros Senhore_s Senadores, qüente.
que dá nova redação ao caput do art. 64 da Constituição
O SR.PRESIDENTE:.{Rachid Saldanha Derzí) -"""aFederal, instituindo a alternância no início de trami-' se, agora, à votação do Requerimento de Urgência n"-881,
tação de projetas de origem externa, (Segunda sessão de 1991, lido no Expedicnt~. para o Projeto de Lei da Cámara
de discussão.)
~
n' 109, de 1991. ·
-~
Em discussão o projeto, em primeiro tum{i, __(Pausa.)
Em votação ó req':.!erireento.
Não havendo quem peça a palavra, a discussão terá pras---Os Srs. Sena.Oores,qUe' o 'aprovam queiram permanêcelsentados. (Pausa.).
seguimento na sessão de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - A Pre~ Aprovado ~
sidência retira a matéria constante do item 2 da Ordem do
A matéria-:será ihclufda na Ordem do Dia da segund:i
Dia, nos termos do art. 17s, e, do Regimentõ Interno.
sessão subseqüente, nos t~trnos do art. 345, II, do Regimento
Interno.
É o seguinte o item retirado:
o SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Na
-2presente sessão te.nninCiu__ o_ pri!Zo para apresentação de emenPROJETO DE LEI DO SENADO
das ao Projeto de~Lei da Cãi,<~ra n' 27, de 1987, de iniciativa
N' 171, DE 1989-COMPLEMENTAR
do Presidente da República, que .,toriza a Petróleo Brasileiro
SIA - PETROBRÁS, e a Petrobrás Distribuidora S/A - ~
Votação, em turno único, do __P_rojeto de L.ei _do Senado BR, a, nas condições que estabelece, participarem do capital
n' 171, de 1989-Complementar, de autoria~ do Senador Fernan- de Outras sociedades. . . . . ..
.
do Henrique Céü·doso~ que define, nOs _termos· dp inciso I
Ao projeto não foram apresentadas emendas.
do art. 161 da ConstituiÇão Federal, o valor adicionado para
A matéria será incluída em Ordem do Dia, oportunafins de cálculo da participação dos municípios.- ila ReCeita do mente.
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Merca·
O
SR.
PRESIDENTE
(Rachid
Saldanha
Derzí) -Nada
darias e sobre Prestação de Serviços de Transporte_s Interesmais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos con_vocando
tadual e Intermunicipal e de Comunicação·, tendo
.PARECERES favoráveis, sob n•' 428, del990,e 260, uma sessão extraordinária ·para hoje, à.:. 19 horas, com a seguinte
de 1991, das Comissões ..
_;o,
- de Assuntos Econômicos; e
ORDEM
nv~
- de Constituição, Justiça e Cidadania.
-1•
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -'- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. _
Pã.ssa-se,
agora, â votação do Requerimento n• 880, de 1991, de nrgên·
Votação, em turno único; "C_0 F<él..j ~;erimento n~ 845,
cia, lido no Expediente, pãra o-Projeto de Léi da Câmara
de 1991, de autoria: do Senad~'r _.'\l.,;eo Mello, solki~
n' 111191.
tando, nos termos regimenta~s, o ~ob::estamento do
estudo do Projeto de Lei da Càntarà o• 95, de 1991,
O Sr. Jutahy Magalhães -Sr. Presidente, peço'a palavra
que cria, na Justiça -do Trabalho, jl':·;ts:. "d_e Conciliação
pela ordem.
'
e Julgamento Itinerantes, a fim de li{Ju"l.rd-ar a chegada
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Dem) - Tem
do Projeto de Lei n~ 1.44~, del'i,~l. _qu:..;- versa sobre
a palavra V. Ex•
a mesma matéria.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES \PSDB :_:;BA- Pela orO SR. PRESIDENTE (RachfdSalcJance Derzi) -Está
dem . Sem revisão do orador.) -c:- Sr.J'l'esidente, indago de encerrada a sessão,
- V. Ex• se o requerimento de urgência é do art. "336,· alínea
(Lev_~nt~~se a sessão _às 1_8 Jroras e~ -l? _minutos)
c, de Regimento Interno?
-~---

~·

no

··
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Ata da 221 a Sessão, em 5 de dezembro de 1991
1a Sessão Legislativa Ordinária, da 493 Legislatura

- EXTRAORDINÁRIA Presidência dos Srs. Mauro Benevides e Rachid Saldanha Derzi.
ÀS 19 HORAS, ACHAM-SE PIÚ!SF.NTES~ OS.SRS.
SENADORJ-o::S:

Affonso ('.amargo - Albano Franco ':7 Alexandre Costa - Alfredo Campo~ - AJmir Gabriel - Aluizio Bezerra Amazonino Mendes --Amir Lando- Antonio Mariz- Aureo
Mcllo - Hem Veras - Cartas De'Carli - ca.rlÕs Pa_troc!nío César Dias - Chagas Rodrigues - Cid Sabóia de C.arvalho Coutinho Jorge- Darío Pereira- Divaldo Suruagy- Eduardo Suplicy - Elcio Álvares - Epitác10 Cafeteira - Fernando
Henrique C.ardoso - Francisco Rollemberg - Garibaldi AI·
ves Filho - Guilherme Palmeira - llenrique Almeida - Hugo Napoleao- Humberto Lucena - Jlydckel Freitas- Iram
Saraíva - J oâo Calmon - J oao França - J o ao Rocha - Jonas
Pinheiro - Josapha1 Marinho - José Fogaça - José Paulo
llisol- José Richa- José Sarney- Jutahy Magalhães- Lavoisier Maia- Levy Dias- Louremberg Nunes Rocha - Leurival Baptista- Lucfdio Portella- Magno Bacelar- Mansueto de Lavor - Marco Maciel - Marluce Pinto - Maurício
Corrêa - Mauro Benevides - Meira Filho - Moisés Abrão Nabor Júnior- Nelson Carneiro - Ney Maranhao- Onofre
Quinan - Oziel Carneiro - Rachid Saldanha Dem - Ronal·
do Aragão - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Telmo Vieira Teoronio Vilela Filho - Valmir C.ampelo - Wilson Martins.
O SR. PREsiDENTE(Rachid Saldanha Derzi) -A lista
de presença acusa o comparecimento de 67 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossOs tfabalhos.0 Sr. 1° secretário PrOcederá ã leitura do Expediente.
É lido o seguinte
EXPEDIENTE

OFÍCIOS
Do Sr. P Secretário da Câmara do~ DeputadOs, encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetos:
PROJETO DE LEI DA CÁMARA, N• .116, DE 1991
(N• 2.339191, na Casa de Origem)
(De iniciativa do Senhor Presidente d~ República)
Dispõe sobre reajuste da remuneração dos servidores públicos, corrige e reestrutura tabelas de vencimentos, e dá outras providências.
O Congresso Nadona! decre-ta:
Art. 1° É concedido, a partir de to de dezembro de
1991, reajuste de vinte por cento sobre os vencimentos, soldo

e demais retribuições dos servidores civis-e militares do Poder
Executivo, da administração direta, das autarquias, inc1usive
as em regime e~ecial, das fundaçõe~ públicas feg~rais .e dos
extintos Territórios, vigentes- no mêS lriiediai3mente anterior
ao da publicação desta lei.
Parágrafo único. O percentual de reajuste a que se refere
este artigo incidirá também sobre as tabelas constantes nos
Anexos desta lei e sobre os valores explicitados nos arts._ 39
e 16.
Art. 2° É concedido~ exclusivamente aos servidores
pertencentes- ao Plano de Classificação de Cargos a que se
referem as Leis n' 5.645, de 1' de dezembro de 1970, e n'
6.550, de 05 de julho de 1978, que não foram beneficiados
pelo adiantamento pecuniário objeto do art. go_da ,Lei n° 7 .686,
de 2 de dezembro de 1988,_ adiantamento no val9! c9rr~spon
dente a trinta e--cinco por Cento, calculado sobre os vencimentos constantes do Anexo I da Lei n' 8.216, de 13 de
agqsto de 1991, corrigidos pelos reajustes e antecipações gerais, inclusive a prevista ·pelo art. 1o desta lei, sendo considerado também para cômputo das vantagens pessoais~Parágrafo único .. A partir de 19 de janeiro de 1992, o
adiantamentO a que se refere o caput será equivalente ao
estabelecido pelo art. 8• da Lei n' 7.686, de 1988, passando
os servidores que fizeram jus ao adiantamento ora instituído
a perceber valor, sob esse tftulo, exatamente igual ao re-cebido
pelos servidores beneficiados naquela lei. ,
Art. 39 É fixado, como limite sllpeiior de vencimento,
o valor de Cr$623.352,00 (seiscentos e vinte eltês niil, trezentos e cinqüenta e dois cruz-eiros) para as carreiras de Diplomata, Auditoria do Tesouro Nacional, Polícía Federal, Polícia
Civil do Distrito Federal e dos extintos Territç>rios, de Planejamento e Orçamento e de Finanças e Controle, da Procuradoria
da Fazenda Nacional, bem como de retribu_ição 9o ."[uiz-Presidente do Tribunal Marítimo, cUjas tabdas de ~encimentos
são as constantes nos Anexos I a VI desta lei.
-·-· Art. 49 va.IOres- de vencimentos dos servidores da
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, da Superintendência da Zona Franca de ManausSUFRAMA, da Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste- SUDENE, da Fundação Jorge Duprat Figueiredo
de Segurança e Medicina do Trabalho- FUNDACENTRO,
da Fundação Nacional de Saúde - FNS, de nível auxiliar
do Instituto de Pesquisa Económica Aplicada - IPEA, da
Fundação Roquette Pinto, do Fundo Nacional de Desenvol~
vimento da Educação - FNDE, da Comissão E';'~cu.ti.vª do
Plano da Lavoura Cacaueira - CEPLAC e dos especialistas
passam a ser os constantes no Anexo XI desta lei.
§ to Os órgãos e entidades mencionadas neste artigo,
trinta dias após a publicação desta lei, procederão ao enquadramento dos servidores nas respectivas tabelas de vencimen-

·os-
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tos, mediante a aplicação dos ciitéiios de enquadramento de
pessoal estabelecidos nos seus planos de classificação e retribuição de cargos ou em níveis, classes e padrões cuja posição
relativa na nova tabela seja correspondente à que anteriormente ocupava, prevalecendo o critério qU:C fOr iiiãiS-fãVõfável
ao servidor enquadrado.
§ 29 Para o posicionamento dos servidores especialistas,
ocupantes de cargos de_ nível médio, serão consideradas as
atribuições pertinentes aos respectivos cargos·e aS dos especificados nos Anexos X e XI da Lei n 9 7.995, de 9 de janeiro
de 1990.
·
- _
_ _
.. _ _ _ _ --"~" _ ___
§ 39 Havendo diferença de vencimeitto, em decorrência
da aplicação do disposto neste artigo, este valor será pago
a título de diferença de vencimentos, nominalmente identificada, sendo considerada__ também para cálculo de vantagens
pessoais e se sujeitando -aos mesmos percentuais de revisão
. ou antecipação dos vencimentOs.
Art. 5~> A gratifiCação de que trãta o- i:OC"lSó VIII do
§ 3' do art. 2' da Lei n'7.923, de 1989, é devida aos servidores
ocupantes de cargo efetivo de UIVei Superior da Fundação
Nacional de Saú_de.
. ~- .
. .
Art. 6~ Serão enquadrados no Plano de Classificação
de Cargos, criado pela Lei n' 5.645, de 1970, mediante a
transformação dos respectivos cargos efetivos, os- seividores
absorvidos pelo Ministério da Saúde em decorrêpcia da extinção das Campanhas de Saúde Mental, do Câncer e da Tuberculose.
§ 1~' Os servidores serão incluídos nas classes de cargos
ou categorias cujas atribuições sejam correlatas com as dos
ocupados na data da vigência -desta lei, observada a escolaridade, a especialização ou a habilitação profissional exigida
para o ingresso· naS mesmas classes. § 29 Na hipótese em que as atribuições pertinentes aos
cargos ocupados pelos servidores não estiverem previstas no
Plano de Classificação- de Cargos em que serãO incluídos,
considerar-se-á a classe ou categoria semelhante quanto às
ativ1tiades, à complexidade, ao nível de respon-sabilidade e
ao grau de escolaridade exigidos para o-respectivo ingresso.
§ 3~. Os serVidores serão localizados em referências das
classes a que se refere o parágrafo anterior-mediante seu
deslocamento âe urna referência para cada dezoito meses de
serviço prestado no cargo ocupado na data fixada no § P,
ou em referência -C:Ujã posição relativa no Plano de Classificação de Cargos seja correspondente à _ocup~da no plano
de cargos· anterior, prevalecendo o critério__ que o en~quadrar
mais favoravelmente.
§ 49 O deslocamento a que se refere a primeira parte
do § 3~> far-se-á-ã-pãrtiiOa menor referência da classe inicial
da categoria correspondente no Plano de Classificação de Cargos.
Art. 7~> Serão enquadrados nos planos de classificação
de cargos dos _órgãos_ da Administração Fed_eral, direta, das
autarquias, incluídas as em regime especial, e das fundações
públicas federais os respectivos servidores redistribuídos de
órgãos .ou entidades cujos planos de classificação sejam diversos daqueles a que os servidores pertenciam.
§ 19 Mediante transformação dos respectivos cargos, os
servidores serão incluídos nas classes ou categorias cujas atribuições sejam correlatas com as dos cargos ocupados na data
de vigência desta lei,. observada a escolaridade, a especialização ou a habilitação profissiOnal exigida para o ingresso
nas mesmas classes ou categOTi3s.
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§ 2~> Os servidores serão localizados em referências, níveis ou padrões das classes_ ou categorias ~que se refere este
artigo determinados mediante a aplicação dos critérios de enquadramento de pessoal estabelecidos nos_ planos de classificação e retribuição de cargos dos órgãos ou entidades a que
pertencerem.
§ 3~ Na falta dos critérios a que se refere o parágrafo
anterior, a localização far-se-á mediante o deslocamento do
servidor de uma referência, nível ou padrão para cada dezoito
meses de_ serviço prestado no cargo ocup-ado na data fixada
neste artigo, ou em referência cuja posição relativa no plano
de classific_ação de cargos ein que estiver sendo enquadrado
seja correspondente à ocupada no plano de cargos anterior,
prevalecendo o critério que o enquadrar mais fa,_.oravelmente.
§ 4~ O deslocamento a que se refere o § 3~ far-se-á
a partir da menor referência, nível ou padrão da classe_ inicial
da categoria correspondente no novo plano.
§ 5~ Na hipótese em que as atribuições pertinentes aos
cargos ocupados pelos_ _servidores não estiverem previstas no
Plano de Classificação de Cargos em que setão incluídos,
-considerar-se-á a classe ou categoria semelhante quanto às
atividades, à complexidade, ao nível de responsabilidade e
ao grau de escolaridade exigidos para o respectivo ingresso.
§ 6° Na hipótese de os servidores de que trata esta lei
perceberem, na_ data fixada __ no §_7 9 , remuneração superior
à decorrente da reclassificação, ser-lhes~á a~s_egurada a diferença a título de diferença de vencimentos, nominalmente
..identificada, sendo considerada também para cálculo das vantagens pessoais e se sujeitando aos mesmos percentuais de
revisãõ~ Qu antecipação dos vencimentos.
· -§ 7' O órgão Central do Sistema de Pessoal Civíl expedirá as normas necessárias à execução do disposto neste artigo,
-no prazo de noventa dias, contado da data da vigência desta
lei.
Art. s~ São transformados em cargos efetivos os empregos declarados desnecessários por ato do Poder Executivo.
no periodo compreendido entre 1~ de maio e 12 de dezembro
de 1990.
§ 19 Os cargos de que trata este artigo serão providos
mediante· o aproveitamento de servidores coloc;tdos em disponibilidade remunerada, nos termos dos arts. 30 a 32 _da, _Lei
n' 8112, de 1990.
§ 2'-' O aproveitamento a qué se refere o parágrafo anterior ocorrerá no prazo de sessenta dias, a contar da data
de entrada em vigor desta lei.
§ 3~ Os ~ervidores que foram colocados ern O:isponibilidade remunerada e que já tenham sido ou venham a_ ~r_
aproveitados em órgãos ou entidades cujos planos de classificação de cargos sejam diferentes daqueles a que pertenciam
_serão incluídos nos planos de classificação de cargos ao novo
6tgão Ou entidade, mediante a transformação em cargos efetivos dos respectivos empregos declarados desnecessários, observados os_cr:itérios fixados no arf. 79 desta lei.
_ .
Art. 9' O art. 28 da Lei n' 8215; de 1991, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
"Art. 28. Fica restabelecida a Gratificação de
Contrai~ Inte.rno, criada pelo Decreto-Lei n'-' 2.191,
de 26 de dezembro de 1984, a qual passa a denominar-se
GratifiCação de Orçamento, ·Finanças e Controle.
Parágrafo único._ A gratificação será concedid~,
a partir da data da vigência desta_ Lei, aos servidores
d<;ts carreiras de orçamentç -~·de finariças e cont~o~e".
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Art. 10. A carreira criada pelo Decreto-Lei n9 2.347, nar-se Gratificação de Planejamento, Orçamento, Finanças
de 23 de julho de 1987, passa a denominar-se Carreira de e Controle.
Planejamento e Orçamento, constituída das categorias de
§_6~ Os servidores incluídos na Carreira de PlanejarnenAnalista de Planejamento e Orçamento, de nível superior, to e Orçamento serão enquadrados na forma prevista pelo
e de Técnico de Planejamento e Orçamento~ de nível médio. Anexo II do Decreto-Lei n'? 2.347, de 1987, e, qUãndÕ não
§ 1"' São incluídos na categoria de Analista de Pluneja- aplicável, em posição na tabela do Anexo X desta lei que
mento e Orçamento, mediante transformaçã-o dos respectivos corresponda à Posição relativa anteriormente ocupada.
cargos, os servidores ocupantes de cargos efetivos:
§ 711 O Ministério da Economia, Fazenda e PlanejamenI - da categoria de Analista de Orçamento;
to, em articulação com a Secretaria da Administração Federal,
II- de nível superior do Instituto de Pesquisa Económica disciplinará a lotação e o local de exercício dos servidores,
Aplicada- IPEA;
bem assim as atribuições dos cargos das categorias de Analista
III- de Técliicos de Planejamento do Grupo Planeja- de Planejamento e Orçamento e de Técnico de Planejamento
mento, criado na conformidade da Lei n" 5.645, de 1970;
e Orçamento.
·
IV- de nível superior, lotados ou eni" exercício há pelo
Art. 11. Os cargos de direção e assessoramento supemenos seis meses continuados, na data de vigência desta lei:
riores das autarquias em regime especíal e das fundações públia) na Secretaria Nacional de Planejamento do Ministério cas federais (i_c~m tr~nsformados em cargos do Grupo Direção
da Economia, Fazenda e Planejamento;
e Assessoramento SuperiOres de que trata a Lei n11 5.645,
b) na Secretaria Nacional de Economia do Ministério de 1970, e os de direção intermediária das mesmas entidades
da Economia, Fazenda e Planejamento;
transformados em Funções Gratificadas disciplinadas no art.
c) no Departamento Regional de Informática, em Brasí- 26 da Lei n' 8.216, de 1991.
lia, da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Esta§ 19 Na transformação decorrente _deste artigo, os cartística;
·
- _ ~-- _ -__
gos dos dirigentes máximos das autarquias e das fundações
d) na Secretaria Especial de Política Econôrriica do Mi- públicas federais são de nível DAS-101.6, enquadrando-se
nistério da Economia, Fazenda e Planejamento;
na ordem decresce-nte de hierarquia os demais cargos e fune) nos órgãos setoriais de PJanejamento e Orçamento ções, sem aumento de despesa em relação à situação Vigente.
§ 211 O enquadramento decorrente da transformação
dos Ministérios e dos órgãos integrantes da Presidência da
República.
dos cargos e funções de que trata este artigo será:
§ 29 São incluídos na categoria de Técnico de PlanejaI - elaborado pelos órgãos de pessoal das entidades a
mento e Orçamento, mediante transformação dos respectivos que se refere este artigo e encaminhado ao órgão Central
cargos, os servidores ocupantes dos cargos efetivos:
do Sistema de Pessoal Civil para apreciação, no prazo de
I - da cate&oria de Técnico de Orçam-eJtto;
trinta dias, contado da data de vigência desta lei;
II- de nível médio do IPEA;
II- publicado pelo órgão Central do Sistema de Pessoal
lll- de nível médio ou intermediário, lotados ou ·em Civil no Diário Oficial da União, se estiver de acordo com
exercício há pelo menos ·seis meses continuados, na data de o disposto neste artigo~ como condição para a sua efetividade.
vigência desta lei:
§ 3~> A partir do dia imediatamençe_ posterior ao do téra) na Secretaria Nacional de Planejamento do Ministério mino do prazo fixado no i~ciso I do parágrago anterior será
da Economia, Fazenda e PJanejamentq;
vedado o pagamento de remuneração pelo exercício de cargo
b) na Secretaria Na1=ional de Economia do Ministério em_ comis:;;ão ou função de confiança em valores diferentes
c:J3: Economia, Fazenda e Planejamento;
_·
dos estabelecidos para os cargos em comissão do Grupo Direc)' no DepartamentO Regional de lnformática,, em :arásí- -ção e- Assessoramento Superiores e Fuilções Gratificadas de
lia, da Fundação InstitutO Brasileiro" de Geografia.~ ·Es~a- que trata a Lei n' 8.216, de 1991.
tfstica;
-._,_,-, -~---------::--...
§ 49 A transformação prevista neste artigó.riã_O se aplica
d) na Secretaria Especial de Política Económica do Mi- aos cargos e funções de confiança do Banco Central do Brasil
e das instituições federais de ensino de que trata a Lei n~'
nistério da Economia. Fazen,da e Planejamento;
· e) nos órgãos setoriais de _PianejallJento e Oz:çamento 7 .596, de 10 de abril de 1987.
dos Ministérl~s e dos órgãoS· iiltegrantes da Presidência da
Art. 12. Os servidores civis da União, das autarquias
República.
.
_~ _das fundações públicas federais perceberão adicíOnaís de
§ 311 São transfOrn_léldos em cargos de Analista de Plane- . in:;~lu!;Jridade e_ de periculosidade, nos termos das normas
jameflto e Orçamento e de Técnico de Pianejamento e OrÇa- legais e regulaq1elliares pertinentescaos-trabalhadores em geral
mento os .c~rgo~ v~go"S ex~sfCrites, reSpê(#ivament~, ;D!iS Ca_t~gq- e. calCulados com. base nos seguintes percent-u-ais:
rias de Analista -de Orçamento e de Té~riico de Orçamen_to.
· r.~ cinco, dez e vinte por cento., no caso de insaJ!lbridade
§ 4 9 .Os sérVícíores. ColOcados em dísponibilidade rio:lu- nos graus mínimo, médio e máximo, respectivamente;
nerada no período compreendido entr~ 1~' de maio e 12 de
I I - dez por cento, no de periculosidade.
dezembro de 19g0 e que, na data anterfor à disponibilidade,
§ 1" O adicional de irradiação ionizante será concedido
estavam lotados ou em exerCício nó fP)3:A ou nos órgãos indi- nos percentuais de cinco, dez e vinte por cento, conforme
cados. no§ 19 , IV, e§ 2-i; III, serão aproveitados nos cargos se dispuser em regulamento.
.
mencionados no parágrafo, anterior, até_os limites das vagas
§ 2• A gratificação por trabalhos com Raios-X ou s~bs
existentes nos respectivos níveis, resp~itados no aproveita- tâncias radioativas será calculada com base no percentual de
• • • : • •
, {1
mento os seguintes critérios: · ·
·dez por cento.
. ,
_ _
_ _
§ 3<:> _ Os percentuais fixados neste artigo incidem sobre
a) servidor há mais tempo em dispOnibilidade;
...
o vencimento. qo çargo efetivo.
b) servidor com mais tempo de serviço pUblico federal.
§ 4• O adici,a.nal de periculosidade percebido pelo exer§ 59 A gratificação de que trata o.art.28 da Lei n' 8216,
de 1991, na redação dada pelo artigo anterior, passa a denomi- cício de atividades nucleares é mantido a título de vantagem
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pessoal, nominalmente idenfifiC3da, e sujeita_ aos mesmQs percentuais de revisão ou antecipaÇãO dos venciiliento~s.
§ 5"' Os_ valores_ referfmt_es _a adj_çiona1s oU gratificaçõe~

percebidos sob os mesmos fundamento~ deste __ a_rtigo, superiores aos aqui estabelecidos, serão mantidos a título d~ vantagem pessoal, nomírialmente identificada, para os servidores
que permaneçam expostos à situação d~_ trabalho que tenha
dado origem à referida vantagem, aplicando-se a esses_ v.alores
os mesmos percentuais de revisão ou_ antecipaçãO_ de_ vencimentos.
"
Art. 13.. É instituído__o adicional de incentivo ao desen-

volvimento científico e à capacitação tecnológica, devido aos
servidores ocupantes de_ cargos efetivos de nível superior ou
médio, quando as atribuições dos respectivos cargos sejam
específicas ou comprovadamente principaiS de:
I - pesquisa científica e tecnológica. fundamental ou
aplicada;
II- desenvolvimento experimental de tecnologia;
III- fomento ou gestão de ciência e tecnologia.
§ 19 O_ adicional s_erá percebido pelo efdivo exercício
do cargo nos seguintes órgãos e entidades:
_
a) Secretaria da Ciéiicia e ·Tecn6fogia da PreSidência da
República;
b) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico;
c) Fundação Ceritro TecnológicO p"arã Informática;
d) Coiriissáo Nacional de Energia Nuclear;
e) Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Se~·
rança das Coinuni~çóes;
O Instituto de_ Pesquisa da Marinha; g) Centro de Ánálise de Sistemas Nav_ais;
___ _
h) Instituto de Es_tudQS. do Mar Almirante _Paulo M_oreira;
i) Centrq 'fecnológico do Exército; - --- · - ----j) Instituto Militar de Engenharia;
Ceitlfo TécniCo- Aeropacf:il;
m) Fundação Oswaldo Cruz.
§ _4o O adidOD._ã.l será calculado com base nos seguinte~
percentuais, -inCidentes sobre o vencimento do cargo efefivo:
a) no caso de titulação:
1. qui!lze por cento, para mestrado;
2.' vinte. e ciri_co po:r- cento,·-parã doutorado;
b), no caso de declação exclusiva, trinta por cento.
§ 3<:> Os_ ·adicionais de que tratam os númerOs 1 e 2 da
alínea a do parágrafo anterior não serão percebidos cumulativamente.
§ 4 9 Serão çol).siderados os. cursos de mestraçlo e doutorac\o reconhecidos pelo Ministério da Educação e que o sejam
em áreas correlatas ãs atividades do órgão ou entidade.
§ 5"' Pata efeito- da concessão do ad_iciQnal, os órgãos
e eriti4a:cteS relacionados no- § 1" deste artigo encãminharão
ao órgão central dQ Sistema ·de Pesso.al CiYil relação nominal
dos servidores para ~feito 'de análise, homologação e publicação.
§ 69 OS 'adiciorials íõstituídos neste artigo serãO ·concedidos, nos termos e limites deste, mediante ato do órgáo cential 'do Sístema de Pessoal Civil, aos servidores de órgãos
ou entidades não 'elencados no § ]"'que sejam ocupantes ·de
cargos efetivos CUjas atribuições atendam aos requisitos p-ara
tantd exigídOS,~eqUé éStéfairi em s_eu.efetivo exercício.
Art. 14. Os valores das gratificações fiX3.dós nó Anexo
XIX da Lei n' 7.923, de 12 de dezembro de 1989, para os
Patrulheiros Rodoviários, e rio Anexó VIII da Lei n9 7.995,
I)
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de 9 de janeiro de 1990, para os Engenheiros Agrónomos,
DACfA (NS) e DACTA-(NM), passam a ser os constantes
doAnexo XII desta lei.
§ ·1" Estendem-se, a ·parifr da publicação desta lei, aos
servido~es das catt:gc:>rias de F~tm.acê~ti~os e Q~ímicos;- também pertencentes ao Plano de Cl~ssificação de Cargos de
que trata a Lei n9 5.645. de 1910, os valores constantes no
Anexo XII, mencionado no caputdeste artigo. ,
:
§_ 2'~ Estende-se aos Patr.1,1Jheiros ~odqvi~x:ios a gr~tifi
. cação de que trata o art. 15 d~ Lei n' 8.162, de 8 de janeiro
· ··• ·· .·
· ·.
. .
··
de 199Í.
Art. 15. A indenização críádã pelo art. 16 da Lei n~"
8.216, de 1991, é fixada em nove milcru~irose será reajustada
pelo Poder Executivo na mesma data e percentual de revisão
dos valores de diàrias.
-À-rt. 16 .. São_ fjxadÓs os valores da retribuição dos se_&uint~s_cargos e funções grat~fiçadas:
I - cargos de natureza especial, no Anexo VII;
II -cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramenta Superiores, no Anexo VIII;
III - cargos de direção a que se refere o art. 3~' da Lei
n' 8.216, de 1991, no Anexo IX;
IV- funções gratificadas a que se referem os itens I,
II e III do art. 26 da Lei n' 8.216, de 1991, no Anexo X.
. -Parágrafo único. O ·valor do nível I da gratificação de
representação de gabinete de que trata õ art. 20 da Lei n9
8.216, de 1991, é fixado em Cr$64.650",00 (sessenta e quatro
mil, seiscentos e cinqüenta cruZeirOs). · -.. ~-- Art. 17. Será concedida gratifieação especial de localidade aos servidores da União, das autarquiaSe'das fundações
públicas federais em exercfcio em zonas de- fronteira, ou em
localidades cujas _condições de .vida o justifiquem, conforme
dispuser regul.amentO a ser baixado pelo Poder Exec,utivo n.o
prazo de trinta dias.
Parágrafo único. A gratificação de que trata este artigo:
a) é calculada com base nos percentuais de quinze por
cento sobre o vencimento do carg9 efetivo, no caso de exercício em· capitais, e de ttin"ta pot Cento, -ertt"Outra:s localidades;
- ' ,~ b) não se incorpora ao provento de- aposentadoria ou
disponibilidade;
.
c) não serve de base de cálculo de contribuição previdenciária;
.
d) não será percebida na hipótese de cessar o· exercíci"o
nas localidades referidas no caput, nem será percebida pelos
servidores beneficiados pela gratificação a que se refere o
An.e.xo IV, inciso v,_ d~ Lei n9 6.~~1, de 26 de nQvembro
de 1980, que a preservação na forma atuaimente. estipulada.
Ah. 18. Os atuais docentes, "Ocupantes de cargOs efeti·vos do Iristituto Tecno.lógico da Aeronáutica e do Institu"tó
MiiÍtai de 'ÊngenfúliiS._; bem conto' oS docentes· doS eXdritos
territórios serão incluídos no Planei únicoT de "Classificação
e Retribuição de Cargos criado pela ·Lei ·n, .7.. 596, de 1987,
-observadas as norm.a.S legais e regUlamentares pertinenteS. ·
Art. 19. Parã efeito do etiqtiadramento dos seiVfdores
preViStOs nos arts.- 4 9 , 6"'. 7", 89 • 10 e- 18 ·serão Constituídas
Ço_miss6es Técnica-s ·formadas por repreSentantes da Secre-taria da AdininistràÇâo_ Federal e poi" -repres_entantes dos órgãos _ou entidades em cujos planos -de cargos ocorrerá o posiciOnamento, indicadqs dentre seus servidores, que terão a
iilcumbência de: ·
í"- assegurar unifOrmidade ,de orientaçãç dos tÍ'a·balhos
de enquadramento;· •
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I I - manter com o_ órgão central do Siste~a_ de Pessoal
Civil os contatos necessários para corretá exej::ução desses
mesmos trabalhos;
III- orientar e _supervisionar os estudos e análises indispensáveis- à iricfúsão dOs cargos nos novos planos.
Parágraf<? único. A COJllPÇ_~iç~o-"'e 9 funcion~uitento_ das
Comissões Técnicãs- ã qúe se refere este artigo serão regulamentados pelo ~~gã_o ~ntral_dQ_Sistema_4e P~ssual CiviJ. Art. 20. Com vistas â implementação_ ~9 Sistema Unico
de Saúde, criado pela Lei n' 8.080, de 19 de setembro de
1990, e Ministério da Saúde poderá colocar-seus· seiVidores,
e os das autarquias e fundaçõe_s públicas \-'Ín_cul_ada&, à disposição dos Estados, do Distrito _Federal e_ dos Municípios, mediante convêniO, sem prejuízO- dos direitos e vantagens do
cargo efetivo. -Art. 21. _Os servidores públicos federais dOmicilíados
no extinto Território de Fernando de Noronha poderão ser
colocados à disposição dO Estado de Pernambuco, mediante
convênio, sem prejuízo dos direitoS e v-antagenS do cargO efetivo.
.
Art, 22. Os arts. 19-e 93 da Lei n' 8.112,_ de 1990,
passam a vigotit.t cOm a seguinte redaçáo-:- "Art. 19. Os servidores cump-rirão j.~i-~ada de
trabalho fixada em razão das atribuições_ pertine:Qtes
aos respectiVos catgos, respeitada a- duração máxima
do trabalho semanal de quarenta horas e observ<J.dos
os limites mínimo e máximo de seis horas e oito horas
diárias, respectivamellfe-:
, _
§ 19 o ocupante de cargo em comissão ou função
de confiiiiça·e-.submc!tido ao regime Qe _integral dedicação ao serviÇo, pOderido ser convocado sempre que
houver interesse d~ AdJII~ni~t.ração-. _
_- -- _- __ -- _
§ -z~ O disposto neste artigo não se aplica à duração· de trabalho estabelecida em leis especiais.

···~··;:;t:-9i···a·~;;~ct~·;·~~de~-.r~~;-~;ctict~-;~~;·t~~
exercício em outro órgão ou~ entidade dos Poder?~ da
União, ·dos Estados, ou do Distrito -Federal. e dos Municípios~ has seguintes hipóteses:
I ~para exercício de cargo CIP cofl:l.lssão-ou funçáo
de confiança;
r.· II.;- em casos previstos em leis específicas.
§. ~~ Na hipótese do inciso I, sendo a.cessão para
'órgãos ,ou entidades dos Estados! do Distrito Federal
ou dos. Municípios, o ónus da remuneração será do
órgão ou entidade cessionária, mantido o ónus para
o cedente nos demais casos.
. _ . ~ .• _... _
§ 2' Na hipótese de o servidor cedido ã empresa
pública ou -sociedade de economia mista, nos termos
das respectiVas nofiilãs, optar pela remuneração do
· cargO· e·fetiVo, a -erltidade cessiomtria efetuará o reembolso das despesaS. realizadas pelQ órgão ou entidade
de origem.
_
_ _
0

<

--

O

T

§ 3• A cessão far-se-á meõiante Portaria publicada no Diário Oficial da União.
. . § 49 Mediante autorização expressà do Preside.nte da República, o servidor do P.ader Executhtu poderá

ter·exercfcio em outro órgão da Administração Federal
direta· que não tenha quadro próprio de pessoal, para
.fim: det~nninado e a prazo certo."----

Art. 23. -Poderão ser colocados à disposição do Go.v:erno do Estcido_de Rondônia os servi..d.P.Içs públicos fed_er~is ·
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que a seus quadros pertenciam, enquanto Território Federal,
mediante convênio firmado entre a União e o·referido Estado,
sem prejuízo dos direitos e vã.D.ta"ge-ris do cargo efetivo. r-·
Art. 24. A Categoria Funcional de Inspetor de Abasteçimento, criada pelo Decreto n 9 76.892, de 23 de dez~mbro
de 1975, e incluída no Grupo. Outras Atividades de Nível
SuperiOr, a que-· se refere a Lei n~ ~.465, de 1970, passa a
denominar~se FisC'al de Abastecimento e Preços.
Art. 25. Aplica-se o disposto nesta lei aos proventos
da inatividade e às -pensões relativas ao falecimento do servidor

público.

-

-.

Art. _26. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de P de dezembro de
1991, exceto o art. 2~, que vigo·ra a páttlr de 1" de novembro
de 1991.
Art. 27. Revogam~se as disposições em contrário.

ANEXO I DA L EI N°

,DE

DE

DE 1991

Carreira Diplomata

Vencimento

Classes

623342,00
598.417,94
573.483,85 -

Ministro de 1• Classe
Ministro de 2• Classe

Conselheiro
1o Secretário
2° Secretátio
3° Secretário

548.549;71
523.85,69
498.681,61

-ANEXO U DA LEI N°

, DE

DE

DE 1991

Carreira Auditoria do Tesouro Nacional ·
Auditor Federal do Tesouro Nacional

Classe
Especial

Padrao
III

u
I

VI

v

-3 ' ... . . •

623.352,00
605.085,02
587.353,52
570.141,35
553.433,45

N
III

"537:ZJ5,73 ..

VI

476.958,76
462.98!,79

- -~------ ----·-·--·ll
..
I
2•

Vencimento

v

52Ú'72;58.
506.19!,32
491.357,78

N
III
II

449:414,36' .

I

411.851,24
399.8ÍJS,63 .•.

N
III

n
I

436.244,43
423.468,55

387.312,95
375.963,35
364.945,82
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TÉCNICO DO TESOURO NACIONAL

III
II
I

264.683,73
256534,46
248381,17

IV
lll

n

232.113,74
223.968,12
215.832,36

I

'lffl.6'1}.,67

Especial

t•

I

19!.480,33
183.264,16
175.121,94
. 166.973,43

lll
II
I

158.694,52
142.547,65
134.400,02

IV
III
II

2•

ANEXO III DA LEI N"

,DE DE

DE 1991

Carreira Poll"cia Federal Civil do DF e doa Pollclaia Civis
doa extintoa Territórios Federais

Especial

PadrAo

623352,00
604.262,38
585.757,35

VI

567/.819,17
550.430,49
533574,17
517:234,03
501,394,17
486.039,47

IV
lll

n

I

v
2•

IV
lll
II
I

271.155,25
456.726,56
442.739,94
429.181,48
416.838,33

lli
II
I

327.136,13
387.947,58
289.884,54

IV
lli
II

I

272.888,80
256.874,86
241.807,79
227.624,35

IV
lli
II
I

214.272,56
201.704,05
189.873,03
178.735,93

• DE

DE 1991

DE

Procurador da Fazenda Nacional
Categoria

Vencimento

Sub Procuradoria-Geral
Procurador da r• Categoria
Procurador da 2• Categoria

623352,00
544.495,40
467.060,74

ANEXO IV DA LEI N° , DE

DE 1991

Csrre!ras de Planejamento e Orçamento e de
F!oanças e Controle
ANALISTA DE ORÇAMENTO E ANALISTA DE
FINANÇAS E CON1ROLE
PadrAo

Cla88e

lli
II
I

v

Vencimento

lli
II
I

v

1•

v DA LEI N°

ESPECIAL

N1vBL SUPERIOR
Claaae

ANEXO
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IV

c

III

n
I

v
IV
lll

B

n
I

VI

v

IV
II1

A

n
I

Vencimento
623.352,00
605.084,97
587353,27
570.141,33
.. 553.433,66
537.215,47
521.472,87
506.191,32
491.357,94
476.958,54
- .462.981,92
. 449.414,50
436.244,47
423.460,57
411.051,32
399.005,69
387.313,21
375.963,12
364.945,82

NívEL Mt!DIO
Especial

1•

2"

TÉCNICO DE ORÇAMENTO E TÉCNICO DE
FINANÇAS E CONTROLE
ESPECIAL

,,.

c
.

'

III
II
I

264.683,73
254.903,05
245.484,53

v

236.413,27
227.677,55
219.264,85
211.162,58

IV
lll
II
I

203.360,:!0
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v

A

v

162239,44
156.244,73
150.471,27
144.911,10
139556,78
134.399,12

VI
N
III
II.
I

N
III
II
I

B

ANEXO VI DA LEI N" , DE

195.845,69
188.609,25
18!.639,76
174.928,12
168.464,58

DE 1991

Tribunal Marftimo
Denominaçao
Juiz-Presidente
Juiz

ANEXO

Vencimento
Mensal

%

Representaçllo
Mensal

Retribuiçllo
Mensal

311.676,00
296.746,31

100
100

311.676,00
296.746,31

623.352,00
593.492,62

vn DA LEI N°

, DE

DE 1991

Cargos de Natureza Especial
Denominaçllo

Vencimento
Mensal

%

Representaçllo
Mensal

Consultor-Geral da República
Secretário-Geral da Presidência da República
Chefe do Gabinete Militar
Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas
Chefe do Departamento Pessoal da
Presidência da República

592184,40
592184,40
592184,40
592184,40

1ÓO
100
100
100

592184,40
592.184,40
592194,40
592184,40

592184,40

100

592.184,40

1.184.368,80.

secretários das Secretarias da PR

561.016,80

100
100.
100

561.016,80

1.!22033,60

529.849,20
529.849,20
529.849,20

1.059.698,40
1.059.698,40
1.059.698,40

Secretário~Executivo

Subsecretário..Oei"al da secretaria~Geral PR
Subsecretárias-Gerais do MRE

. 529.849,20
529.849,20
529.849,20

. · íoo .

ANEXO VITI DA LEI N" , DE

DE 1991

FunçOes de Confillliça
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES - DAS
Nfvel
DAS-I
DAS-2
DAS-3
DAS-4
DAS-5
DAS-6

Vencimento

%

198.577,65
231.501,23
269.597,70
317.678,91
368.399,19
426504,00

60
70
75
80
85
90

Representaçllo
Cr$

Retribuiçllo
Cr$

119,1~.~9.

317.724,30
"39i552,46
471.795,40
571.822,82
681538,38
810.357,00

162.0"50,86
202.198,27

-254.143,13 -313.139,31
383.853,60

RctribuiçAo
Mensal
1.!84.368;Bô .
1.184.388,80
1.184368,80 .
1.184.368,80

Dezembro de 1991
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DE
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N!veis

Classe

Sexta-feira 6

Padrlio

Superior

5!13.119,60

II
I

51~.!147,91

Códlgo

Valor

CD-!
CD-2
CD-3
CD-4

810.357,ó0
756.424,51
690357.'!2
b48.222,83

A

FG-1
FG-2
FG-3
FG-4
FG-5
FG-6
FG-7
FG-8
FG-9

14ll.l15,2b
12b.4Hó,l3
I 04.793,!!8
76.,659,68
58.968,99
43.b80,73
32.356,09
2'!.%7,48
l\1.422,68

c

ANEXO X DA LEI N°

,DE

DE

DE 1991

Media

B

A

Auxiliar

B

A

Funçlio Gratificada- FG (Lei n° 81.216/91)

4ól.b60,Stl

I

41U.77ó,44
365.500,74
325.215,30
2!19370,12

IV
III
II
I

257.475,80
229.0'Jó,Hó
203.845,84
18'1.37ll,!!O

IV
lll
II

B

llL

247.595,()0

II
I

2'!2~19,53

219.227,43

IV
III
II
I

20ó.428,!!6
194.377,45
183.029,62
172.344,28

N
III
II
I

162.282,75
I 52.ll0!1,62
143.887,59
!35.487"'!3

IV
III
II
I

!73.47b.80
!53.l(lb.ó.'l
135.!2'.1,06
11 9.2ó2,39

IV
III
II

105.258,78
92..H99,44
81.991,30
72.3M,!!O

r

ANEXO XII DA LEI N°

Funçlio

Valor

FG -1

5"1.2.30,59
45.603,51

FG-2
FG-3

35.07~,62

Vencimento

!11

Especial
Retribuiçllo (Lei no 8.168/91)
Cargo de Direçllo/Funçllo Gratificada

8737

,DE

DE

DE 1991

Anexo Vlll da Lei n• 7!il95/90 e Aenxo XIX
da Lei n° 7.923 - 12-1U!9
GratificaçOes

ANEXO XI DA LEI N°

,DE

DE

DE 1991

(Servidores do PCC - Lei n° 5.645n9 e Lei n° 6SSOnS)

NÍVIll." SUPE!ÜOR
Tabela de Vencimentos: Aplicado.• aos Servidores das Entidades: Fundaçllo Jorge Ouprat Ftguciredo de Segurança c Medicina do Trabalho- FlJNDAChN"l RO, Fundaçao Nacional
de Saúde - FNS, lnslitulo de Pe-squisa HconOmica Apllcada
- IPEA/ N!vel Auxiiar. Fundação Roqueue Pinto, Fundaçào
Nacional de Desenvolvimento da Educação- FNlll', Supcrintendência de Desenvolvimento da Amazonia- SlJDAM, Superintendência da :t.ana 1:-"ranca de Manaus - SlJFRAMA,
Superimendência do Desenvolvimemo do Nordeste- SUtlliNll, Comissllo Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira CEPLAC, e Tabela de 1--~•pecialista.

Quíinico, Farmacêutico,

Referencia

Engenheiro AgrOnomo
e DA(..'TA (NS)

05

I 02.4-IM,45
105.747,19
109.!51,99
112.ó6ó,41
116.294,30
- 120.038,61

06

07
08

09
1o
11

12~.90.'!.76
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12
13
14
15
16
17
18
19
20.
21

J27.llY3,35
132.011,15
136.261,77
140.649,19
145.177,86
149.852,36
154.677,51
159l,S7,58
164.77S,42
170.104,80
175.5!!2,10
181.215,63
187.071,43
193.094,91

22
23
24
25

NívEL INTilRMEOIÁRIO
Referencia
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Patrulheiro Rodoviário
eDACfA(NM)
63.69 I ,!J2
65.454,75
67.267,72
69.131,10
71.845,63
73.013,23
75.035,80
77.113,70
79.249.~

81.444,24
S3.699,70
86.018,17
8&400.44
--9084922
9Ú6s/,s
95.951,53
98.609,25
101.340,28
104.147,53
107.032,14
109.9<.16,77
ll3.043,62
11<>.174,49
11\1.392,17

(À Comissilo de As.•untos Rronômicos.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 117, DE 1991
(N• 2.208/91, na Casa de origem)
(De iniciativa do Ministério Público da União)
Dispõe sobre os vencimentos dos membros do Ministério Público da União, e dá outras providências.
O Corigress_ONa.cionàl decretã:
- - .
Art. to:> É concedido aos membros do Ministério Público
da União adiaritamento no valor de 35.P'a___(trinta e cinco por
cento), calculado sobre o vencimento básico e a verba de
representação mensal, vigentes no mês imediatamente anterior ao da publicação desta lei, fixado pela Lei n' 8.230, de
9 de setembro de 1991, corrigidos pelos reajustes gerais.
Art. 2"? A verba de representação mensal dos. membros
do Ministério Ptfhlfco da União,_ constante do Anexo da Lei
no:> 7.725, de 6 cre janeiro de 1989, será acrescida em 12%
(doze por cento), 7% (sete por cento), 4% (quatro por cento)

_)!_l'Zell)bro de 1991

e 9% (nove porcento), respectivamente, para os cargos descritos nos itens I, II, III e IV.
_
.·
Art. 39 O vencimento do cargo de Procurador-Geral
da República é o de Subprocurador-Geral da República.
Parágrafo único. Durante o exercício do mandato, o Procurador-Geral da República terá representação do cargo de
Subprocurador-Geral da República, acrescida de !0% (dez
por cento), não podendo a remuneração exceder, a qualquer
título, à do Presidente do Supremo Tribunal Federal.
Art. 49 Aplicam-se aos membros aposentados do M:inistério Público da União e aos beneficiários dOS falecidos as
disposições constantes desta lei.
Art. 5~' As despesas resultantes da execução desta lei
correrão ã conta das dotações consignadas no Orçamento da
União.
Art. 6"' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retrQagindo os seus efeitos financeiros a partir de 19 de
novembro de 1991.
Art._ 7"? Re-vogam-se as disposiç~es em contrário.

(A Comissão de Assuntos Econômicos.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 118, DE I991
(N• 2.207/91, na Casa de orlgem)
Dispõe sobre os vencimentos dos servidores dos
Quadros de Pessoal do Ministério Público da União.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 É concedido aos servidores ocupantes de cargos
efetivos dos Quadros de Pessoal do Ministério Público da
União, abrangidos pelo Plano de Classificação de Cargos da
Lei n' 5.645, de 10 de dezembro de 1970, adiantamento no
valor correspondente a 35% (trinta e_ cinco por cento), calculado sobre os vencimentos vigentes no mês inlediatarnente
anterior ao da publicação desta !~i.
__
Pará_gra(o único. Idêntico percentual é aplicado à remuneração dos Cargos em Comissão de Assessoramento ( CCA),
funções de Direção e Assistência Intermediária (DAI) e às
Gratificações de Representação de Gabinete (GRG) do Minis·
tério Público da União.
Art. 2~ Os valores da retribuição dos cargos em comissáo do G~p.po-Direção e Assessoramento Superiores são os
constantes do Anexo I desta lei.
Art. 39 Aplica-se o disposto nesta l_ei aos proventos dos
s.ervidores inativos e às pensões dos beneficiários dos servidores falecidos.
Art. 49 As despesas decorrentes da aplicação desta lei
correrão à conta das dotações respectivas, consignadas no
Orçamento da União.
Art. 5o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros a partir de 19 de
novembro de 1991.
Art. 6~ Revogam-se as disposições em contrário.
(A Comíssão de Assuntos Econômico.s,.)
PROJETÓ-DE LEI DA CÂMARA N• 119, DE 1991
(N• 2.210/91, na Casa de origem)
Dispõe sobre os vencimentos básicos dos Membr.os
da Defensoria:-de-Ofício da Justiçª Militar, e dá outras
providências.
O C6ngre'sS:o Nacional decreta:
Art. 1~ É concedido aos Membros da Defensaria-deOfício da Justiça Militar adiantamento no valor correspon-
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dente a 35% (trinta e cinco por cento), calculado s_o_bre os
respectivos vencimentos básicos vigentes no_m~s_irhediata
mente anterior ao da publicação desta lei, fiXados pela Lei
n' 8.231, de 9 de setembro de 1991, corrigidos pelos reajustes
gerais.

Art. 2' Aplicam-se aos Membros da Defensaria-de-Ofício da Justiça Militar aposentados e aos beneficiários-dos
falecidos as disposiç6es constantes desta lei.
__
Art. _3~ 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 datã de _sua publicação, com os efeitos financeiros a partir de 1"' de novembro
de 1991.
.
_
. .
.. . ·
Art. 59 Revogam-se as disposições em contráriO.
(A Comissão de Assuntos Económicos.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 120, DE 1991
(N' 2:205/91, oa Casa de origem)
Dispõe sobre os vencimentos dos servidores dos
Quadros de Pessoal das Secretarias dos órgãos do Poder
Judiciário da União e do Distrito Federal e Territórios.
O CongfeSsO Nacional decreta:
Art. 19 É concedido aos servidores ocupantes de cargos
efetivos dos Qu_adros de Pessoal das Secretarias dos órgãos
do Poder Judiciário da União e do Distrito Federal e Territórios, abrangidos pelo Plano de Clas-sificação de Cargos dasLeis n'' 5.645; de 10 sie dezembro de 1970 e 6.550, de 5
de julho de 1978, adiantamento no ~alor co_:rrespondente a
35%_ (trinta e cincó-pôf Cento); Calculado sobre os vencimentos
vigentes no mês imediatamente anterior ao ·da publicação desta lei e constantes do Anexo I da Lei n 98.225, de 9 de setembro
de 1991, corrigidos pelos reajustes gerais.
Art. 2!> Os. valoreS de retribuição dos c<trgos em comissão do Grupo-Direção e- Assessoramento Superiores são os
constantes do Anexo I desta lei.
Art. 3~" Aplica-se o disposto nesta tefaos proventos dos
servidores inativós e às pensões dos beneficiários dos servidores falecidos.
Art. 49 As despesas decorrentes da ·aplicação d-eStã lei
correrão ã conta das dotações respectivas, consignadas no
Orçamento da União.
Art. 59 Esta lei entra em vigor na- data de sua PUblicação, retroagirido seus efeitOs financeirQ~ a partir de 19 de
novembro de 1991.
Art. 6~ Revogam-se as disposições- em ~Oil-rrãnO.
(A Comissã-o de Assuntos Económicos.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 121, DE 1991
(N' 2.206/91, na Casa de origem)
Dispõe sobre os vencimentos básicos da Magistratura Federal e dá outras providências.
O Cõrtgress<:rNacional decreta:
·- .. -Art. 1' É concedido aos Ministros do Supremo Tribunal
Federal, do SuperiorTribunaldeJustiça, do Tribunal Superior
do Trabalho, do Superior Tribunal Militar, aos Juízes dos
Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais Regionais do
Trabalho, ao Juiz~ Auditor Corregedor, aos De-sembargadores
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos-Territórios,
aos Juízes Federais, Juízes Fedei-ais Substitutos, aos Juízes
Presidentes de Junta de COnciliação e Julgamento, aos JuízesAuditores, aos Juízes de Direito, aos Juízes do Trabalho Subs- _
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titutos-, aos JuízeS~ Auditores Substit1,1tos e a,os Juízes Su}?stitutos, adiantamento no valor de 35% (trinta e cinco porcento),
calculado sobre os respectivos venêitrii:!nlos -básicos vigentes
no mês imediatamente anterior ao da publicação desta lei,
fixados pelas Leis n• 8.224, 8.226, 8.227 e 8.229, de 9 de
sejembro de 19Q_l, cqrrigidos pelos reajustes gerais.
Parágrafo único. Aos-Juízes de Paz aplica-se O disposto
p.~sta

lei.

·

-

AJ1:. _2:~ A verba de representação mensal dos Magistrados a que se refúe o artigo ªn~erior contin_ua a corresponder
aos percentuais estabelecidos pelo Decreto~J~.ei ri~- 2.371, de
18 de novembro de 1987, e pelas Leis n'' 7.595, de 8 de
abril de 1987, 7.727, de 9 de janeiro de 1989 e 7.746, de
30 de março de_l989.
--- Art. 39 ApliCam.:-se aos _Magistrados aPosentados e aos
beneficiários dos falecidos as disposições constantes desta lei.
·· Art. 49 As despesas res_ultant_es da execução desta lei
correrão ã conta das dotações respectivas, consignadas no
Orçamento da União.
Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo Os seus efeitos financeirOS -a- partir de 1? de
novembro de 1991.
Art. 6~ RevogamRse as ,disposições em contrário.
(A Comissão de Assuntos EconômJcos.)

PARECERES
PARECER N' 518, DE 1991
Da Comissão de Assuntos Econômicos sobre o Projeto de Lei do Senado n~ 80, de 1991, que "Institui
o Programa de Garantia de Reoda Mínima- PGRM
e-dá outras 'providências".
Relator: Senador l\faurício Corrêa
O Projeto de Lei ora em exame, de autoria do nobre
se·n-ador Eduardo Suplicy, apresentado em substituição aO
que fora oferecido pelo mesmo autor, em 16 de abril de 1991,
tem por finalidade a institUiÇão de ·um Programa de Garantia
de Renda Mínima- PGRM, "que beneficiará, sob a form_a
de imposto de renda negativo, tOdas as pessoas_ residentes
no Pafs, maiores de 25 (vinte e cinco) ~anos_ e que aufiram
rendimentos brutos mensais inferiores a Cr$45.000,00 (<iuá~
renta e cinco mil cruzeiros)", em valores de abril de 1991,
o que equivaleu a 2.647 salários mínimos, sem se cOnsiderar
o abono de Cr$3.000,00 (três mil cruzeiros).
O-valor estipulado no Projeto de Lei, Cr$45.000,00 (quarenta e cinco mil cruzeiros), será corrigido nos meses de maio
e novembro de cada ano ou toda vez que a inflação acumulada
atingir a 30% (trinta por cento). o·ínâice de reajuste a ser
utilizado é o INPC, ou outro índice que _ven_ha a sub~tituí-lo,
realizando-se a primeira correção em jan"eifO de 1993, com
base nos preços vigentes em abril de 1991.
A renda mínima instituída pelo Programa terá, ainda,
um acréscimo real, no mês de janeiro de cada ano,_ "igual
ao valor do crescimento, por habitante, do Produto Interno
bruto do ano anterior".
_ O benefício da renda mínima se fará- através- de- uma
complementação dos rendimentos brutos em valQf e·quivaleTite
a 30% (trinta por" cento) da diferença apurada mensalmente,
-eriti'e os rendimentos auferidos e o limite de renda estabelecido
no Programa.
_Os mecanismos de cadast!amento dos beneficiáriOs,-d_lstribulção dos valores de benefício e a fiscalização do PG RM
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serão os utilizados, com as necessárias adaptações, pelo Departamento da Receita Federal no que tange ao impoSto de
renda de pessoas físicas_.
_
Não obstante s~jam beneficiáriQS os maiOreSde 25 (vinte
e cinco) anos, o PGRM será implantado gradualmente, no
curso de oito anos, abrangendo:
I -em 1993, os maiores de 60 (sesse-ntã.Yànos;
I I - em 1994, os maiores de 55 (cinqüent3. e ciflco) anos;
III- em 1995, os maiores de 50 (cinqüenta) anos;
IV- em 1996, os maiores de 45 (quarenta e cinco) anos;
V- em 1997, os maiores de 40 (quarenta) anos;
VI- em 1998, os maiores de 35 (trinta e_ cinco) anos;
VII -em 1999, os maiores de 30 (trinta) anos;
VIII -em 2000, os maiores de 25 (vinte e cinco) anos.
Faculta ao ~<?d_er Executivo a e{eyar de 30% (trinta por
cento) até 50% (cinqüenta por cento) a base do cálculo relativo
à complementação; a antecipar a implantação do PGRM, desde que observado o critério ae ã.brangência por idade; e a
celebrar convênios coin Os Estados e Municípios visando a
fiscalização do aludido Programa, bem assim co"m a rede bancária e a Enipresa Brasileira de Correios e Telégrafos ou
qualquer outra entidade prestadora de serviços, para a sua
execução.
O custeio do Programa será de responsabilidade_ da_ União
que deverá consignar dotação orçamentária específica no seu
Orçamento da Despesa, a partir do exercício de 1993.
Estabelece, ainda, que ao Poder Executivo caberá instituir programas e projetas para a ampliação de ofertad_e_servços
e bens de consumo populares, com a finalidade de atender
o crescimento da demanda decorrente o PGRM, bem como
o treinamento de mão-de-obra para seus beneficiários, de
preferéncia mediante convên_io cOm- o Estado e de apoio aos
_Municípios.
Por fim, prevê_ _que, além de outras sanções cabíveis, o
beneficiáriO que se utilizar de artifícios ilegais será punido
com a exclusão do PGRM, pelo prazo de cinco anos ou definitivamente, sujeitando-se a devolver, com correçãO monetária,
os valores indevidamente recebidos.
São esses os pontos centrais do Substitutivo em exame
(Emenda n' I), ao qual foi apresentada a Emenda n• 2, do
nobre Senador Alfredo Campos, acrescentando ao art. 89 do
projeto, como § 29 e renumerando-se o atual parágrafo tínico
como § 19, com a seguinte redação:
"Art. 8 9 ...............~·~······~········~- . . . .c.~·~···~H.
§ I•9 ·--·-····-··-·-·-·•·•·········'·~-·-~···'·"
§ 2 Ao servidor público ou agente de entidade
conveniada que concorra pata ti ilícito previsto neste
artigo, inserindo ou fazendo inserir declaração falsa
em documento que deva produzir efeito perante o Programa, aplica-se, alé~ das sanções penais e administrativas cabíveis, multa nunca inferior ao dobro dos
rendimentos ilegalmente pagos, corrigidos monetariamente e na forma do parágrafo anterior".
ComecemOS j)Or delnOnstrar alg~ns exemplos de como
se opera o cálculo do benefício, com valores de abril/91:
I - que~ não tem n~nhuiJl rendimento fará jU:s a
Cr$13.500,00 (treze mil e quinhentos cruzeiroskisto é, 30%
de Cr$45.000,00;
,
I I - quem tem rendimento de_Cr$1!).000,00 fará jus a
Cr$10.500,00 (dez mil e quinhentos cruzeiros), isto é,_ 30%
de Cr$35.000,00 (cr$45.000,00 menos Cr$.10.000,00) vindo a
dispor de Cr$20.500,00 (Cr$10.000,00 mais Cr$10.500,00);
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III- quem tem r~ndimento de Cr$20.000~00 fará jus a
Cr$7.500,00 (sete miie guinhentos cruzeiros), ou seja, 30%
<!.e Cr$25.000,00 (Cr$45.000,00 menos Cr$20,000,00), vindo
a dispor de Cr$27.500,00 (cr$20.000,00 mais Cr$7.500,00);
IV- quem tem rendimento de Cr$30.000,00 fará jus a
Cr$4.500,00 (quatro mil e quinhentos cruzeiros), isto é, 30%
de Cr$15.000,00 (cr$45.000,00 menos Cr$30.000,00), vindo
a dispor de Cr$34.500,00 (Cr$30.000,00 mais Cr$4.500,00);
V- quem tem rendimento .de Cr$40.000,00 fará jus a
Cr$1.500,00 (um mil e quinhentos cruzeiros), ou seja, 30%
de Cr$5.000,00 (Cr$45.000,00 menos Cr$40.000,00), vindo
a dispor de Cr$41.500,00 (Cr$40.000,00 mais Cr$1.500,00);
VI- e quem já tem rendimento deCr$45.000,00 ou mais
não fará jus a nenhum vlilor porparte do PGRM.
Portanto, o objetivo é garantir a rerida mínima de
Cr$45.000,00, a preço de abril/91, corrigido, aos maiores de
25 anos, a partir do ano 2.000, começando por beneficiar
os maiores de 60 anos, a partir de 1993, numa escala lenta
e gradual em que, a cada ano, vão sen_çlo contempladas novas
faixas etárias.
Naturalmente, duas questões podem sobressaltar-nos, de
início: 19) não será melhor ficar desernpreg~do e fazer alguns
s-erviços extras, não passíveis de" fiscalização? 29) COmo prover
o PG RM de recursos fmanceiros?
Sobre essas questões discorremos m~is adiante. Par_a tanto, faz~se necessário antecedermos a ilus~ração de alguns dados
estimativos, referentes a densidade demográfica e condições
s6cio-econômicas, a saber:
a) População em 1991:
I - Total: 150 milhões;
I I - Maiores de 25 anos: 69 milhões;
III- Maiores de 30 anos: 55,5 milhões;
IV- Maiores de 35 ,anos: 45 milhõeS;
V- Maiores de 40 anos: 36 milhões.

Ano
1993
1994
1995
19%
. 1997
1998

1999
2QOO

b) Prospecçao estimativa da populaçllo:
Populaçllo Total Faixas de Idade Quantidade
(lllilhOes)
(milhOes)
159
maiores de 60 anos
12
17
162
maiores de 55 anos
23
165
maiores de 50 anos
168
maiores de 45 anos
32
171
maiores de 40 anos
43
174
maiores de 35 anos
57
177
maiores de 30 anos
72
179
maiores de 25 anos
89

(Ponte: lBGE, 1980, PNAD 1987 a 1989)

c) Pessoas economicamente ativas (1989):
Classes de rendimento
Até 1/2 salário mfnimo
Mais de l/2 a I s/rn
Mais c;te I a 2 s/m
Mais de 2 a 3 s/m
Mais de 3 a 5 s/m
Mais de 5 a 10 s/m
Mais 10 a 20 s/m
-- Mais de 20 s/m
Sem rendimento
Sem declaraçllo

Quantidades
6.110.737
9.295.!94
13.644.275
7.933.988
7.664301
5.835.268
3.169.174
2.081.0\10

6.368.172
410.~177

62.513.! 76
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Incluindo menores de idade c outros dependentes desem-
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Conhcceudo es~~s.. daQo~ ~ sendo óbvjg que nem todas

pregados, hoje são cerca_ de 45 milhões de brasileiros que vivem
as pe ssoas com 1'dadc supe nor
· a 25 an os serao
- b_e:ne r·tctanas
·, ~
abaixo da linha de pobr_eza (renda inferior a meio salário míni·
- d o PRGM, como Já
demonstrado, verificamos "que ó mesmo
mo), segundo cálculos do _Instituto d~ Pesquisa E;conól!tíca A_ plié perfeitamente exeqüível, sem necessitar de novos recursos
cada-- IPEA. -.
· temcn te, sem aumen
·
tar a t rhrutaçao
·c
- .. cuja
· carga
c. consequcn
Em sua Carta de conjuntura de novembro, o Instituto
atual já chegou au_nível do insuportável.
de Pesquisa Econômica Aplicada do Rio de Janeiro (IPEA-Rio),
com base em novas previsõ_es de seu Grupo de_Análise CõnjunAinda que viesse_ a ser posto em prática, na sua totalidade,
tural (GAC), projeta, para este ano, um Produto intemo_Bruto em 1993- que não é a hipótese, porquanto iniciará afçiide-ndo
(PIB) positivo, com cresçimento deJ,3%, frente _a ~ma queda aS pessoas com mais de 60 anos de idade_- bastariam 3Cf·
de menos 4,2% no PIB de 1990._ O PIB per capita de 1991. (três por cento) do PIB para provê-lo. E esses 3% (três por
nessa nova projeçãó do PIB, pelo JPEA-Rio,_ apresentaria cento) poderão ser formados mediante transferência de razoáum declínio de menos 0,7% calculado com uma t_a_xa de_expan- VCis parCelas de recursos alocados a certos órgãos que deles
são demográfica/ano de 2%, conforme expectati~a do censo se valem para troca de interesses políticos.
· __ _· · · ·____: ___ _
. --.- Á-rea.lizaÇã9 d() Pi-ogramã dê. Garâritíà.dé Renda -Mínima,
demográfico_ em el3bor~ção_.
A realidade brasileira é preocupante. pois giâü de po- -pode ser peicebida_ quafldo se tofl:t<:J a Despesa Realiza'da em
breza é enorme: s~gundo o Pre_sidente do In_~tituto_de Estu<;los
l990. ~-m-_programas como a~ LBA (0,3% do PIB), lnam
Políticos (IEPS), Hélio Jaguaribe, o crescLme!l\0 da miséria '(O~lfiJI'f 'do PIB) e FAE (0,16<f do PIB) ou. mesmo. o Minisno Brasil tem-se acelerado: era de 17,7%_ da pOpulaçâo, em TéilO-dã Ação Sodaf(0,5o/fdo PIB). Numa dimensão, o Pro198Q. atingiU 23.3.~. cCJTLl2_87. com tendênci\l .~-~!.u"menJar grama de Garantia de Renda Mímma constitui-se em técnica
nos últimos três anos. _ _
. . __ -~--·-. · . _ .
racional de elaboração orçamentária. estabelecendo critério
A isso podemosadicionar_alguns dados que só enfatizam ohjcfiv-ó-para díst?ibuição direta.da receita ao~ cidadãos.
a gravidade_ da_süu.ação, 75,1% da_ renda naciÜ!Jal se. en_çonO Programa de Garantia de Renda Mínima. na forma
tram nas mãos de 30t;fc da população. IOC.f dós hrãsileiros do impostO de-renda negativo, começa nu-ma-alíquota de 30%
controlam 46,4% dessa renda; e 30°k ,d.os_habitantes possuem ·(trinta por cento), mas autoriza sua elevação a SOC;(. (cinqüenta
4,2% da renda gerada no Pafs_. __(Sepe/Ipea)
por cento). e mantém crescente a renda mínima e o montante
Esse cenárió. se continuar a atual política recessiva. tende a redistribuir. através de acréscimos reais que seguem o ~resci·
a piorar. Segundo relatório da Sepe-lpea. o número de descm- _menta anual do PIB. O ~aloc_da transferência decresce na
pregados, que era de -10,1 mHhQes,..~m _l92Q, passaria para medida em que o salário ascende, mas a renda ,depois da
20,1 milhões no ano 2000~
:_.
,._t~!ln.~f~rftgci~ é :-;_t;mpre ç_rescente.
A questão da renda, pelos_ dados .apresentados. está ffireMantendo a mes~a estimativa para 0 PIB de 1991. c;erca
ta mente ligada a9 _çlesemprego. que vem aumcnta.ndQ àJnedi- de Çr$_168 trilhõe~ a preços correntes, umaord_em de grandeza
da em que a atavidade económica cai,
_ ____ _
do-programa em termos da Receita pode ser percebida quando
O desempenho econômico, para o an·o em_ctlfs_ó_é Q_eyeras _ ~ considL"ra q Finsocial (1.4ci do PIB). o PIS-PASEP ( 1~+
preocupante. Segundo estimativas do Ministério -da Economia _do PIB). os _Fundos Regionais (3% do -ImpoSto" de Renda
(O Globo, 10-5-91 ), o Produto Interno Bruto (PIB), apre- e doi PI, ou 0,16ok do PIB), ou, conjuntamente, Finor-Funsentou uma queda de 5,1 %_no_ primeiro trimestre, portanto,
res-Finam (0,1 c1c dõ-PIB).
superior aos 4,6% negativos -ao ãnO-paSsado.A Renda Mínima signifiCa-Oaumento relativo do consumo
A queda_na produção representa menos empregos. menor
renda_e aumento da miséria. A c!iminuiçãõ da ati".:ida$le cconô- em mercadorias e serviços populares, o estímulo para o crescimento da produção de seto"es que absorvem intensamente
mica implica U:ma perda na arrecadação de impostos, a qual
''
constitui a Receitá -do Estado.
mão-de-obra pouco ou não qualificada e a criação de emprego
Vejamos, ainda, para melhor esclarecer o nosso eStudo, o para a própria classe mais pobre.
alguns_ dados relacionados CQIJl 0 "PIB:
-·-·- -···· __ -·
.,_~Implantada cuidadosamente ao longo de 8 (_gito) ·anos,
-~-o Pl"B ·pãra 1991 está estimado em 168 trithões de -··a: Renda Mínima significa ainda a utilização de outrOs fatores
cruzeirOS~
·-dt;. ·rrod_ução q~c existe:_~ o:-iosaiiíente -nesta Econ9mia.II- para 1992 o crescimento do PIJ3 é zero, segundo ..
Meio _século foi a rapidez massacrante co-m que oS-p~íSe3
o ProJeto de Lei do OrçairiCnto encanlfrihado pelo Executivo
desenvolvidos reduziram de quarenta pontos percentuais- a
ao Legislativo:._ pó-rtanto, fíca em 168 trilhões·de cruzeiros,
f9rç? de trabalho em seus campos. como-estimOU Kuznets
embora_alguns economistas ?dmitamum cre:S~imen.to em tor- """"Cfn su-a confe.rérida- ao reCeber o ?rêrÍlio NOheJ. A Cstraté2.ia
no de 0,7°/c;
~-- ·:d_QBraSil-PófêiiCia dobrou crinüll_osã_ejr(-espOnsaVetmente 'ial
III- no Orçám-ento da_União.-para 1991. constam como --rãpldez. Paga-se hoje com a epidemia do crime em nossas
previsão da Receita:
_
_
___
_g~c~n4cs_~idad~_?. A c~gueira ~ ~- insen~~~~-Z de alguns pode
Finsocial (Cr$2,4 trilhões)
1,4% do PfB;
levar-nos a mai0res gastos com mais policia-mento e leis mais
PJS-PASEP (Cr$1,7 trilhão) I lo/c do PIB;
severas.
Fundos Regionais (Cr$26 bilhões) I 0.16'"1- do PIB;
Nessa dimensão, a Renda Mínima também significa soluFínor, Finam, Funres (Cr$159 bilhões) I 0,1 °k do PIB;
ção. O ajuste gradual e suave da_ Economia aos fatores de
IV- com relação às despesas realizadas durante o ano
produção de que dispomos. ocorre com o estímulo para a
~permanência e mestl}O a volta da população mais pohre aos
de 1990, tivem-oS: - _ LBA (Cr$10R bilhc1es) I O,JC',f do PIB;
pequenos centrOS. E óbvio, pois é neste o_nde o custo de
Inan (Cr$21,6~bilhões) I Q,06% do PIB;
vida se_ mõstra menor. ou a-transferência da Renda Mínima
FAE (Cr$19 bilhões) I 0,6% do PIB.
possui maior poder aquisitivo. Cria-se automaticãm.ent~ o t:~V- A evasão fiscal está estimada em I ,4% do PIB.
prego nas regiões· mais pobres.

-o
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Por oÜtrO_Iado, para controlar -os atas de gestão da supeEstamos convendd(JS_ de que a disrribuiçâo do Programa _
não estimulará a. ociosidade; ao contrário, o benefjciário, dis-- rintendência o art. 13 dispõe sobre a adoção de auditoria
pondo de condições mínimas. buscará melhorar sua vida, fa- --m.terflã. e externa, devendo esta última ser contratada com
zendo-o pelo trabalho e assimilação de conhecimentos. Neste firmas brasileiras âe reconhecida idoneidade moral e técnica.
Quanto ao mérito, observa-se que a proposição é de inparticular, louvamo-nos nas informações da psicologia ao asse- .
verar que as aspirações huJTianas são crescentes, inclusive indi- corilestável proc~dê~cia. De fato,. a Área de Livre Comércio
· de Guajará-Mirim já foi criada por lei aprovada pelas duas
vidualmente.
Ademais, o projeto em exarpe, além de inédito na sua casas do-Congresso_ Naci9nal e sancionada pelo Presidente
engenhosidade, é um trabalho do_s mais.§:_éri_osLvoltado inteira- _ da República. Se ambos-os·- poderes- enterideram ser a sua
mente para o princípio c_oilstitticional ínsito no art. 3", III, criação m~~-~r:ia de absoluto interesse público, há que se dar
e de inÇiscutível viabilidade econôrnica.
Conseqüência a_essa decisão;cria-ndo-se, também, adequadaPor isso-,- somos pela aprovação do Substitutivo com a mente, os meioS de cOncretizá-la.
A forma escolhida é acertaQa, de vez que a entidade
Emenda n" 2. ·
_ _ ___ _ .
.
. .. . . .
Sala de Comissões, 5 de dezembro de 1991. - Ruy Bace- autárquica, cõm personalid3de juddica e_ património próprio,
dispõe da autonomia necessária· para gerir com flexi~ilidade
lar, Presidente em_ exercfcio -Maurício COi-..ea, Relator EleJo Álvares - Antonio Roriz - César Dias - Cid Carvalho e eficiência a ái"ea de livre comércio criada, velando pelo
- Beni Veras- Eduardo Suplicy (sem voto)- Alfredo Cam· atingimento pleno de seus fins e -pelo- cOnstante desenvolver
de suas atividades.
·
pos - Onofre Qui_nan - Marluce Pinto - Nabor Junior Quanto à constituciorialidade, obsCrva-se que a iniCiativa
Coutinho Jorge - Chagas Rodrigues.
de proposições relativas à criação, estruturação e atribuições
dos ministérios e ó_rgãos da administração pública compete
PARECER N• 519, DE 1991
privativamente ao Presidente da República, de acÇJrdo com
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
o art. 61, § J•, II,e, da Constituição Federal. Pode, entretanto,
sobre o Projeto de Lei do Senado 11' 362, de 1991, que a proposição tramitar normalmente no Congresso Nacional
"cria a Superintendo!ncla da Área de Livre Comércio
se. for transformada em projeto de lei autorizativa, que, aprode Gnajará-Mirim, e dá outras providências."
vado pelo Congresso Nacional, tornar..:se-ia sujestão" objetiva
e concreta ao Poder Executivo, no sentido de--solucionar esse
Relator: Senador Cid Sabóia de Carvalho
O Projeto de Lei do Senado n• 362, de 1991, de autoria
premente obstáculo à operacionalização da Lei n• 8.210/91,
do ilustre Senador Odacir Soares, cria "a Superintendência
diploma criador da Área de Livre Comércio de Guajará-Mida Área de Livre Comércio de Guajará-Mirim, e dá outras
rim.
providências".
Assim-Serido, em face do exposto, e ·con~Si"âerando, ademais, a conveniência, oportunidade e, sobretudo, a relevância
De acordo com a justificação que acompanha o projeto,
a medida se faz necessária em face dos vetos apostos pelo
da matéria, somos pela aprovação do p-rojeto, com as séguintes
Presidente da República ao projeto de lei que resultou na
emendas:
Lei n• 8.210, de 19 de julho de 1991, que criou a Área de
Uvre Comércio de Guajará-Mirim. Relerida área de livre
Emendan•J
comércio, apesar de já criada não pOde ainda ser implantada
Dê-se à ementa do projeto de lei a seguinte redação:
por inexistir uma entidade pública incumbida da sua adminis-- '
tração.
"Autoriza o Poder Executivo _a criar a Superintendência da Area de Livre Comércio de Guajará-Mirim,
A entidade que o projeto objetiva criar teria a fonna
e dá outr:is providências."
de autarquia, com personalidade jurídica e património próprio; autonomia administrativa e financeira, cõm sede e foro
Emenda n• 2
em Guajará-Mirim, no Estado de Rondônia. Seria ela vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Regional da Presidência
Dé-se ao art. lo do projeto de lei a seguinte redação:
da República, tendo mutatf.s mutandis, de acordo ~ma justifi"Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a
cação, as mesmas atrib':lições e estrutura da Superintendência
criar a Superintendêricia da Área de Livre Comércio
da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, guardadas as
de Guajará-Mirim, entidade autárquica, com personadevidas proporções.
.
lidade jurídica e património próprio, autonomia _admiAssim, a Superintendência., dirigida _JX)r um Superintennistrativa e financeira, com sede e foro em_ Guajarádente, nomeado pelo Presidente da República, seria constiMirim, no Estado de Rondónia, para adminisJrar a
tuída por um ÇonselhO 1)!cnico e por· Unidades Adminis~
instalação, operação e os serviços da Área de Livre
trativas. Os re-cuTSos da eiltidade seriam constituídos por dotaComércio de Guajará-Mirim, criada pela Lei n• 8.210,
ções orçamentárias, juroS de depósitos bancários, multas,
de 19 de julho de 1991."
emolumentos, auxflios, ·s-ubvenções, rendas provenientes de
serviços prestados e por renda oriundas- de seu património,
Em.endan-3
de acordo com -·os arts. 3D e 10 do projeto. Suprima-se no art. ZO do projeto a expressão "criada por
esta lei".
Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1991. -Nelson CarA receita líquida auferida pela entidade, descontados to-.
neiro, Presidente - Cid Sabóia de Carvalho, Relator, Wilson
dos os encargos, deverá_ ser aplicada em educação, saúde e
Martins- Antônio Mariz- José Paulo Bisol- Oziel Carneiro
saneamento básico em proveito das comunidades mais caren- Jutahy Magalhães- Carlos Patrocínio- Francisco Rollemtes da área fonteiriça do Estado de Rondônia, conforme o
berg - Odaclr Sóares - Josapbat Marinho .
- .art. 11 do projeto.
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PARECER N• 520, DE 1991
Em fàce do exposto, somos pelo acolhimento do pleito,
nos
termos.
do seguinte Projeto de Resolução:
Da Comlssão de Assuntos Económicos sobre o Ofí~
cio "S", n• 45, de 1991 (Of. n• 310/SF. G.91, de
PROJETO DE RESOÜJÇÃÓ N• 95, DE 1991
17-9-1991, na origem), do Seohor Secretário das FinanAutoriza a Prefeitura do Município de São Paulo
ças do Município de São Paulo, encaminhando ao Presia emitir e colocar no mercado, através de ofertas públi~
dente do Senado Federal solicitação para que seja autoricas, 1.672.667.443 Letras Financeiras do Tesouro do
zada a emissão e colocação no mercado, através de oferMunicípio de São Paulo- SP (LFTM-SP).;a4
tas públicas, de 1.672.667.443 Letras Finaceiras do TeO Senado Federal resolve:
souro do Município de São Paulo - SP (LFTM- SP).
Art. 1~ É a Prefeitura do Município de São Pa_ulo autoRelator: Senador Eduardo Suplicy
rizada, nos termos do artigos~, parágrafo 3~ e 49 , da Resolução
Com o Ofício n" 310/SF.G/91, de 17 de setembro de 1991,
n~ 58190, do Sefüido Federal, a colocar no mercado, através
ao Presidente do Senado Federal, o Secretário das Finanças -de oferta-S_Piíólíc-as, Letras Financeiras do TeSouro-do Munida Prefeitura de-São Paulo encaminha pedido de autorização
cípio de São Paulo LFTM--SP.
para emissãO de 1.672.667.443 Letras Finariceirãs do Tesouro
Parágrafo único. A emissão das LFTM-SP destina-se
ã complementação dos pagamentos já realizados do _p e 29
do Município de São Paulo (LFTM-SP), para fazer frente
aos pagamentos do 19 e-_2~ oitavos- de- ptecatórios judiciais oitavos de prec:itórios judiciajs penderites.
Art. 2~ A emissãõ será efetuada nas seguintes condipendentes, de responsabilidade daquele Município.-ções:
A presente solicitação objetiva complementar 6S pagamentos já realizados, cumprindo sentença expedida pelo TriI) quantidade:: 1.672.667.443 LFTM-SP;
bunal de Justiça d.o Estado de São Paulo, com base_ no Acói'dãp
II) modalidade: nominativa-transferíver;
--.Uniformização de Jurisprudência, que determina "que o
III) reridimentos: igUal ao das Letras Financeiras do Tevalor do débito total se já recalculado com a inçlusão do IPC scuro _Nacional (mesma taxa referencial);
IV) prazo: até 1.826 dias;
de janeiro (70,28%) sobre a OTN de dezembro de 1988, e
·.V) valor nominal: Cr$1,00;
com a inserçãcr da inflação de fevereiro de 1986 (14,36% )". ·
A emissão solicitada deverá ser realizada sob as seguintes
VI) preVisão· de colocação e vencimento dos títulos a
.
condições:
serem- emitidos:
a) quantidade: 1.672.667.443 LFTM--SP;
CoiocãçAo Vencimento Data-Base Quantidade Titulo
b) modalidade: nominativa -transferível;
c) rendimentos: igual ao'da.s L_etras Financeiras do Tesqu_~
1-6~9
34.721.403 695000
· Nov/91
1-6-94
ro Nacional (mesma taxa referencial);
1-6-90 1.637.946.040 .695000
1-6-95
Nov/91
d) prazo até 1826 dias;
1.672.667.443
Total
e). valor nominal: Cr$1 ,00;
_
_
O previsão de colocação e vencimento" dos_ título.s.fl sereln
emitidos:
VII)" forma <ie, CÓlocaçãg: atravé~" de ofertasp"úblicas,
nos termos da Rewlução n' 565, deZ0-9-79, do Banco Central;
Colocaçllo Vencimento Data-Base Quantidade Titulo
Art" 3• Esta resolução entra em vigor na data de sua
Nov/91 ,
1-6-94
1-6~9
34.721.403 695000 · publicação.
..
.
Nov/91
1-6-95
1-6-90. ,1.637,946.04() 695000
Sala das Comissões, 5 de dezembro de J991._- !luy
-':::'-"-7-----'--:....-;;o....;;;..__"':;-;.672f16:;;:':::;;;_-;~::-"-_-'--- · Bacelar- Presidente em exercício - E<ll!ardo SupUcy, Rela7 443
1
Total
tQr_. -. Elcio Álvares - Josaphat Marinho - José Richa Alfredo Campos -

g) fórma de colocação: ati:avéS de ofertas públicas, nos
termos da Resolução n' 565, de 20-9-79, do Banco Central;
h) autorização legislativa; Leis n~ 7"945, de 29-10-73 e
. 10.020, de 23-12,8.5 e. Decreto n' 27.630, de 26-1-89.
. A ;:tutoriz~ção le_gislatjva para ~ emissão e cólocação dos
t~tilos ~stá,._expressa na _ReSOI~ção 58/9Q, no ·spu ~-ârtigo 8~',
parájlrafos ~'e.*'· nã.?"s<mdo aplicados o~ lhnites.,e~t~pelecidos
no arti&o 3' da !!'enc10nada Resóluç~o, . · . ·•• "';
C.of1fOnue parecer DEDIP/DIARE~9.!633:do.Banco Central dO.~ra'sil, a émj~sã;q pretendida elevará a feS(l(>IlSabilidade
do Município, quanto à dívida mobiliária, CujO mOiltante atingia em 31 de outubro_cte 1991, o valor de Cr$238.256,5 milhões,
para cuja rolagem no mere(!do -~~ctindário vem_encontrando
atualmente sérias dificuldades, como ocOrre corri os- demaís -EStãâOSeMun'iCfiJíO:Seinis'sorãS.
o--,_ .. ':.:'_-.~-.-·:
·
. Em que pesem as c_onsideraçóes_ de natureza téC_óiêi do
C~~h·al, 6 Pârágià!ó~ú~'iéd dõ- ~rt.' 33 dO ~tõ dâ$ bispo~
· siÇt?_és CotiS:titúcibii~iS· 'Trai;isítóiiaS, -deterA"rliíá que·- para· eJetuar "(f_ pagarrie'ritõ de precátórlOs ji.(dici3JS I ~$ eMidádes devedorás poderão' emitir iliuli>s dá díiiidá públic~ sem cuiriputá-los
no limite global de endividamerttô. -- ,.....,,. ·-- ·· · • · ··

-B3:ncp

Beni Vei115

-~- Nabor

Franco -- Ronan. Tito Meira Filho - Marluce Pinto_- Maurício Cor:rêa.

Júnior -- Albano

Guilherme Palmeira

PJ\._RECER N• 521, DE 1991 .
Dã Comisstio de Assuntos Económicos, sobre o Ofi-

Cio "8", n• 53, de 1991 (Of. PRESIISUPAR- 91/6784,
... ".de. 4-11-91, .na origem), do Sr. Presidente do Banco
. , -, , Central do)Jl."asil, enc~ll}i~~ando_ ao ~~!lado Fed~r~l,
-·- -_~ pçdido. do Governo do Es~do. de São Paulo; no_ sentido
de_ que seja _autorizad;t à,quela Unidade Federativa a·
- .er.n~ e c9l!)cação no mercado, através de ofertas pó~
. blicas. de Letras Financeiras do Tesouro do Estado de
São Paulo. {LFTSP), cujos recursos, advindos de tal
emissão, s~rão destinados ao giro de -83% das
-- -113.700.760 LFT venciveis no primeiro semestre de
1992.
,-; --Relator: Senador Eduardo--Suplicy
~ O Governo do Estado de São Paulo encaminha, à apreciação do Se~ado Federal, pedido de autorização para emissão
e _colocã~áo no me.tcado, através_~ ofertas públicas, de Letras
Ftnancerras do Tesouro do Estado d'4 São Paulo- LFTP.
1

!'
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com a finalidade de proce~~-r ao giro de 83% das "I13_~700.76Ô
LFTP' venCivieiS no Primeiro semestre de 1992, conforgle !3-CÇ)fdado no Memorando de Entendimento firmado, em 18 de

março de 1991~ entre aquele Estado, o Banco Central do
Brasil e o Ministério da Economia, Fazenda e PJanejamento.
A emissão será realizada nas seguintes COndições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos
a serem substituídos, deduzida a parcela de 17% consoante
pactuado no Memorando de Entendimento de 18-3-9~, finriado pelo referido Estado com o MinistériO da Econoniia, Fazenda e Planejamento e com o Banco Central;
b) modalidade: nominativa-transferível;
. c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: até 1.825 dias;
e) valor nominal: Cr$! ,00;
.. _ _
.
O característicaS dos títulos a serem substituídos;

Vencimento
15-3-92
15-6-92
Total

Quantidade
S8.!71X760
55530Jlo0
!13.700.760

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem
emitidos:

Colocaçlio
!6-3-92
!5-6-92

Vencimento
15-3-97
15.-6-97

Titulo
52!825
521825

Data-base
16-3-92
15-6-92

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos
termos da Resolução n' 565, de 20-9-79, do Banco Centrai;
A autorização legislativa decretada ob~dece, neste caso,
a diversos dispositiVOs constitUCionais e, especificamente, à_
Resolução do Senado Federal n' 58/90.
. O Banco Central emitiu parecer (DEDIP/DIARE 91/623) no qual opina que a emissão sob exam~ nãq redundaria
em infração dos lirriifes estabelecidos pela referida Resolução
do Senado Federal, a saber:
I -montante global por valor de contratação (equivalente ao total das Despesas de Capital estimadas na prev1sao
orçamentária para 1992) deve ser inferior a Cr$5.674.511,0
milhões. O -valor preVisto~ Caso· Se efetive a -emissão, é de
Cr$197.870,1 milhões.
·
-· - ·
-II- o montante global por valor de contratação (equivalente a 20% da receita líquida real, devidamente atualizada)
deve ser inferior a Cr-:$1.195.331,9 milhões. A emissão solici.
tada elevaria esse valor para Cr$197.870,1 miJhões.
fll - O dispêndio anual máXÍ!flO (compreendendo pnncipaf e acessóriOs, por valores anUais, de todas as operações
da dívida consolidada, interna e ex~er-!1~), não pode superar
os Cr$762.803,3 Iiiílhões. A emissão elevaria o dispêndio previsto para 1997 a Cr$178.802,1 milhõés, Cabe lembrar '!ue
o dispêndio preVisto para 1993 supe~a o limite_ estabeleCido,
fato_ este, porém, qUe não é afetado pela solici.taç~o em apre~~Em razão do exposto e considerandC!_ amda q~e a solicitação atende aos demais dispositivõs-da R~solução n~ 58. do
Senado Federal, nosso pareCé.t é pelo acolhimento do plelto,
nos termos do seguinte:
PROJETO DE RES0LUÇÃ61'F96, DE199!
AUtoriza o Governo-dÕEstado de São Paulo a emitir
e colocar no mercado, através de ofertas públicas, Letras

_Dezembro de

IQ~l

Fi~anceir:as_do Tesouro do Estado de São Pau"to (LFTP),

destinadas ao giro de 83% das 113.700.760 LFT vencíveis no primeiro semestre de 1992.
O Senado Federal resolve:
-- Art. 1~ É o Governo _do Estado de São Paulo autorizado, ilos terffioS dos arts. 49 e 89 da Resolução no 58/90,
do Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesouro
-do Estado de São Paulo (LFTP).
__ Parágrafo único._ A emissão das LFT~ d~stina~Se ao giro
de 83% das !13.700.760 LFTvenCíveis no-primeiro semestre
de !992.
.
·
.
. __
Art. 29 As_condiçOes financeiras da emissão das LFTP
são as seguintes:
1- quantidade: a ser definida na data de.resgate dos
títulos a serem substituídos,_ deduzida a parcela de 17% consoante paCtuado no Memorando de Entendimento de 18-3-91,
firmado pelo referido Estado com o Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento e com o Banco Central;
II- modalidade: nominativa-transferível;
·III- rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Te-souro Nacional (mesma taxa referencial);
IV- prazo: até 1.825 dias;
V -valor nomial: Cr$1,00;
VI- características dos_ títulos_ a serem substituídos:

Vencimento
JS-3,92
15-6-92

Quantidade
58.170.760
.. 55.530_000
Total
113.700.760

VIII- forma de colocação: através de ofertas públicas,
nos termos da Resolução n 9 565, de 20~9-79, do Banco Central;
Art. 39 .Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
_ __-,
--- - __ _
- Sala das Comissões, 5 de dezembro de 1991. - Ruy
Bacelar, Presidente em exercício- B.elator Eduardo Suplicy,
Maurício Corrêa --~Josapbat Marinho- B-eni Veras- Elcio
Alvares- Albano Franco - Guilherme Palmeira- Marluce
Pinto - Nabor Júnior- José Ricba - Meira Filho - Ronan
Tito - Alfredo Campos.dD
PARECER N' 522 DE 1991
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Ofício "S" n• 52, de 1991 (Of. PRESI/SUPAR-91/6783,
de 4-11~91, na origem), do Sr. Presidente do Banco
Central do Brasil, encaminhando ao Senado Federal,
-- pedido do Governo do Estado de São Paulo, solicitando
o registro naquele Banco, de Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo - LFTP, destinada à
substituição de 15-025.476.732 Bônus do Tesouro do
Estado d_e São Paulo - Série Especial - BTSP-E, com
vencimento no l" Semestre de 1992.
Relator: Senador Eduardo Suplicy
O Senhor Presidente do Banco Central do Brasil encaminha, par3 e"xame do Senado Federal, pedido formulado pelo
Governo do Estado de São Paulo no sentidO de que seja
autorizado o registro, naquele Banco, de Letras Financeiras
do Tesouro do Estado de São Paulo - LFTS_, emisSão desti. nada à substituição- de 15-025.476.732 BônuS do- Tesouro do
Estado de São- Série Especial- BTSP-E, com vencimentos
no I• semestre de 1992.

_
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Em ofício do Senhor Secretário da Fazenda do Estado
de São Paulo se esclarece que os referidos PTSP-E são originários de emissão destinadas ao cumprimento da Lei Federal
n~' 8.024, de 12-4-90, mediante substituições equivalentes da
LFfP, realizadas em 18-12-90 e 11-7-91 autorizadas pelo Senado Federal, conforme Resoluções n•' 62/90, de 17-12-90 e,
27/91, de 1~'-7-91 respectivamente.

Quantidade
4540.136.713
17.974.048.631
21.607.683.746
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Vencimento

Código
521825
521825
521825

15- 6-95
15-12-95
15- 6-96

b) BTSP-E a serem substituídas:

O objetivo da solicitação é recompor a Carteira do Fundo
da Dívida Pública com o retorno da LFTP originalmente substituídas, concomitantemente com o vencimento ~o_s BTSP-E,
a partir de 16 de janeiro de 1992.
· ·I -A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) emissão pretendida: 44.121.864.090 LFTP, assim discriminadas:

Vencimento
16- 1-92
17- 2-92
16- 3-92
20-4-92
18- 5-92
18- 6-92
Total

Quantidade
2504.246.122
2504.246.122
2504.246.122
2504.246.122
2504.246.122
2504.246.122

Código
020.000
020.000
020.000
020.000
. 020.000
020.000

15.025.476.732

c) Colocaçao e Vencimento dos Titulas a r...'!rem emítidos:

Colocaçlio
16-1-92
17-2-92
17-2-92
16-3-92
20-4-92
18-5-92
18-5-92
16-6-92
Total LFTP

Vencimento
15-6-95
15- 6-95
15-12-95
15-12-95
15-12-95
15-12-95
15-6-96
15-6-96

Quantidade
2.764.412.645
1-775.724.068
2353.772637
6581.242.058
6581.242.058
. 2.457.791.878
8323.285.290
13.284.398-456
44.12L86!W90

C6digo

521825
521825
521825
521825
521825
521825
521825
521825

Data-base
15-6-90
15-6-90
15-12-90
15-12-90
15-12-90
12-12-90
15-6-91
15- 6-91"

ll - Caracterfsticas dos Títulos
a) denominação: Letras Financeiras do Tesouro do Esta- _

do de São Paulo - LFTP;
b) Valor Nominal: Múltiplo de Cr$ f,OO;
c) Prazo: 1 a 120 meses;
d) Forma de emissão:· Escriturai;
e) Modalidade: Nominativa-Transferível;
O Rendimento: Ta-xa Referencial das LFf;
g) Resgate: P~lo valor nomin-al acrescido do respectivo
rendimento;
-III -Condições de Colocação no mercado:
a) Por substituição de PTSP·E;
b) Agente Emissor: Banco do Estado de São Paulo SIA;
c) Autorização Legislativa para a emissão:
-- -Lei n• 5.684, de 28-5-87;
-Decreto n• 29.526, de 18-1-89;
-Decreto n• 30.261, de 16-8-89;
·-Resolução SF n' 5, de 19-1-89.
A apreciação da matéria está Subordianda a vários dispositivos constitucionais e, especificamente, à Resolução n"
58/90, do Senado Federal.
A análise dos documentos destinados a einbasar a legalidade e a regularidade da operação indica que as condições
estabelecidas na resolução retromencionada estão atendidas
satisfatoriamente.O Pare-cer do Banco Central informa ser a. operação conceituada como-simples troca de papéis, com vistas ao_c_umprimento do disposto na Lei n~ 8.024, de 12-4-90, não apresentando nenhum impedimentos à sua realização.

Todavia, ~m _m_omento algum o Parecer é conclusivo no
sentido de recomendar explcitamente 3. aprovação do pleito,
limitando-se a formalizar um me'motial descritivo e a remeter
ao âmbito do Senado Federal a conveniência da acolhida à
solicitação, numa decisão que deve:fá se Pautar,.basicamente,
nos elementos fornecidos pelo Memorando de Entendimento
firmádo entre o MiniStério da Economia, Fazenda e Planejamento, o Banco Ceritral do Brasil e o Gov(;!rno -~() Estado
de São Paulo, visando a rolagem da dívida mobiliária.
Ante o exposto, somos pela aprovação do pleito rios ter-mos do seguinte:
l>RDJETO

I>E RESOLUÇÃO No 97, DE 1991

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a emitir

44.121.869.090 Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo - LFTP -. em substituição de
15.025.476-732 Bónus do Tesouro do Estado de São
Paulo - Série Especial - -BTSP-E, com vencimento
no 1• semestre de 1992 e sujeitas à L.ei n• 8.024, de
12 de abril de 1990.
O Senado H!deral resolve:
Art. 1• É o Governo do Estado de São Paulo autorizado, nos termosc do artigos 4• e 8• da Resolução n• SS/90,
do Senado Federal a emitir 44.121.869.090 Letras Financeiras
do Tesouro do Estado de São Paulo (LFfP).
§ 19 A emisSão das referidas LFf:P destina-se à substituição de 15_025,~476.732 .Bónus do Tesouro do Estado de
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São Pau-ló - BTSP~E, com vendmentoS n.o-1~ semestre de
1992.§ 2• Os BTSP-E substituídas constÜuem objeto de operações Cõfilprotnissadas em 18-12.:-90 e 11-07-91 devidamente
autorizadas pelo Senado Federal, conforme Resoluções n~
62/90, de 17-12-90 e 27-91, de 1•-7-91, respectivamente.
Art. 2~ As condições financeiras da emissão-das L_FTP
são as seguintes:
I - a quantidade de títulos a ser emitida é de
44.121.864.090 LFTP;
II- Modalidade: Nominativa-TransienVel;
III - Rendimento: Taxa Referencial das LFT;
IV -Prazo: 1 a 120 rileses;
V- Valor nominal: Múltiplo de Cr$1,00;
VI -Características dos títulos__ a serem emitidos:

e

Vencimento
15- 6-95
15- 6-95
15-12-95
15-12-95
15-12-95
15-12-95
15-6-96
15-6-96
Total LFI'P

Quantidade
2 764.412645
1.775.724.068
2.353.772.637
6581.242058
6581.242058
2457.79f.878

8323.285.29013.284.398.456
44.121.869.090

Data-base
15-6-90
15-6-90
15-12-90
15-12-90
IS-12-90
12-12-90
15-6-91
IS- 6-91

Art. 3~ Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
- _ - -,_- -~
___ Saia das Comissões, 5 de dezembro de 1991. - Ruy
Bacelar, Presidente em exercicio- Eduardo Suplicy, Relator
- Maurício Corréa - Elcio Alvares - Beni Veras - Albano
Franco - Guilherme Palmeira - Marluce Pinto - Nabor
Júnior- José Richa- Meira Filho- Ronan Tito- Alfredo
Campos - Josaphat Mãrinho.
PARECER N• 523, DE 1991
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Ofício "S" n9 58, de 1991 (Of. Presi!Supar, n 9 7.596, de
28-11-91, na origem), do Sr. Presidente do Banco Central do Brasil, encaminhando ao Presidente do Senado
Federal pedido formulado pelo Governador do Estado
do Ceará, no sentido de que seja autorizada àquela
Unidade Federativa a emissão e colocação no mercado,
através de ofertas públicas, de Letras Financeiras do
Tesouro do Estado (LFTE-CE), destinados ao giro de
88% das 162.087.969 LFTE-CE vencíveis no 1• semestre
de 1992.
Relator: Senador Elcio Álvares
_
O Governo do Estado do Ceará enCainiD.lla--à-Consideração do Senado Federal pedido no sentidO: de que seja autorizada àquela Unidade Federativa a emissãO e colocação no
mercado, através de ofertas públicas, de_ Letras_ Financeiras
do Tesouro do Estado LFTE-CE, cujos' TéctifSOS-~ "advindos
de tal emissão, serão destinados ao _giro de 88% das
162.087.969 (LFTE:CE-vencíveis no I' semestre de 1992, conforme compromisso daquele Estado (Ofício n• 727/91, de
18-11-91).
A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos
, a serem substituídos, deduzida a parcela de 12%, conforme
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compromísso daquele Estado ratificado através do Ofício n9
727/91, de 18-11-91;
b) modalidade: nominativa-transferível;
-c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial;
d) prazo: até 731 dias
e) valor nominal: Cr$1,00
O características dos títulos a serem substituídos:
Vencimento
Quantidade
162.081-969
15-1-92
g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem
emitidos:

Colocaçllo
15-1~92

Vencimento
15-1-94

Tllulo
570731

Data-Base
15-1-92

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos
- termos da Resolução n9 565, de 20-9-79, do Banco Centrai;
i) autorização legislativa: Lei n' 11.549, de 18-5-89 e Decreto n' 20.148, de 27-6-89.
Informa o solicitante que a emissão, ora pleiteada, será
realizada ao amparo dos seguintes normativos:
a) Lei n• 11.549, de 18-5-89, autorizava da emissão de
Letras Financeiras do Tesouro Estadual;
b) Previsão orçamentária para o-exercfcio de 1992, autorizando o Chefe do Poder Executivo a realizar operações de
crédito.
·
A autorização legislativa soliciiada está subordinada a
vários dispositivos cOnstitucionais, e especifiea~ent~e, à Resolução do Senado Federal n• 58/90.
O Parecer do Banco Central (Parecer DEDIP/DIARE-91/648, de 25 de novembro de 1991) informa que, verificando-se o perfil da dívida do Estado do Ceará, constata-se
que 100% dos títulos têm vencimento em 1992. Após a efetivação da emissão sob exame, essa proporção será mantida com
. .. .
..
vencimento em 1994.
Ante o exposto e convencidO do mérito da solicitação
somos pelo acolhimento do pleito nos termos do_seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 98, DE 1991
Autoriza o Estado do Ceará a emitir e colocar no
mercado, através_ de ofertas públicas, Letras Financei. ras do Tesouro do Estado (LFTE-CE), cujos 1-ecllrsos,
advindos de tal emissão, serão destinados ao giro de
88% das 162.087.969 LFTE-CE vencíveis no 1' semestre
da 1992, conforme compromisso daquele Estado ratificado no Óficio n• 727/91, de 18-11-91.
O Senado Federal resolve:
Art. l9 É o Estado do Ceará autorizado, nos termos
dos artigos 4• a 8• da Resolução n' 58/90, do Senado Federai,
a colocar no mercado, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do-Tesouro do Estado (LFTE-CE).
Parágra"fo único. A emiss~o das LFTE-CE destina-se ao
giro de 88% das 162.087.969 LFTE-CE_ vencíveis no I• semestre de 1992.
Art. 29 As condições financeiras_da emissão das LFTECE são as seguintes:
I) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos
a serem substituídos, deduzida a parcela de 12%, conforme
compromisso daquele Estado ratificado através do Ofício n~>
727/91, de 18-11-91;
II) modalidade: nominativa-transferível;
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ID) rendimento= igual ao das Letras Financeiras do Tesou~
ro Nacional (mesma taxa referencial;
IV) prazo: até 731 dias
V) valor nominal: Cr$ 1,00
VI) características dos títulos a serem substituídos:
VencimentoQuantide
15-1-92
162.087.9.69
VII) previsão de colocação e vencimento dos- tíilllos a
serem emitidos:

COiocaçlio

Vencimento

15-1-92

15-1-94

Titulo
570731

Data-Base
15-!-92

Vl!I) forma de colocação: através de ofertas públicas,
nos termos da Resolução n' 565, de20-9-79, do Banco Central;
Art. 39 Esta-Resolu_ção ent_ra-_j_in_ yígot_.n~· data_,de sua
publicação..
. .. .
..
·
·
·
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 1991. - Ruy
Bacelar, Presidente. em-exercício- Elcio ."ÃiVarfs, -Relá:tcir
- Eduardo Suplicy - Maurício COrrêa:- ....:..: _Alba~o ~ranco
- Beni Veras - Guilherme Palmeira - Marluce Pinto Nabor Júnior - José Richa - Meira Filho ;_ Ronan Tito
- Alfredo Campos -· Josaphat Marinho.
PARECER N• 524, DE 1991
Da Comissão de Assuntos Econômicos.sobre o Ofício "S" n• 55, de 1991 (Ofício DEG n• 96, de 12-11-91
na origem), do Governador do Estado de São Paulo,
solicitando autorização do Senado Federal para emitir
e colocar no mercado 125.161.891.514 Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo - LFTP,
data-base 30-9-_91, destinadas à Iiqüidação' da terceira
parcela correspondente a 1/8 do valor dos precatórios
judiciais de natureza não alimentar pendentes de pagamento em 5-10-88.
Relator: Senador Eduardo Suplicy
O Governador do Estado de São Paulo através do OfíCio
DEG/n• 96191-CG, de 12 de iwvembro de 1991, solicitâ ao
Senado Federal autorizaçãopara o Tesouro 9:9 Êstado emitir
e colocar no mercado 125.161.891.514 Letras Financeiras do
Tesouro do Estado de São Paulo - LFTP, com o objetivo
de promover a liqüidação da terceira parcela correspondente
a 1/8 do valor dos precatórios judiciais de natureza não alimentar pendentes de pagamento em 5-10~8_8, conforme faculta
o art. .33 e seu parágtã.fo único, do Ato das Disposições TranSitórias, da Cons_tituição Federal.
__
A emissão foi solicitada nas seguitnes condições:
a) quantidade: 125.161.891.514 LFTP; · · ·
b} modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Finance_iras 9-o.Tesouro
Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: 2.542 dias; . . ..
e) valor nominal: Cr$1,00;
t) previsãO de colocação e vencimentO dos títulos a serem
emitidos:

cnlocaçlio
Dez/91

Vencimento
15-9-98

Data-base
30-9-91

Quantidade
12SJ61.891.514

g) forma de colocação: através de ofert"as públicas nos
termos da Resolução n' 565, de 20-9-79,_do.B.anco Central;
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h) autorização legislativa: Lei n' 5.684, de 28-5-87, Decretos n'' 29.463, 29.526, 30.261, de 29-12-88, 18-1-89 e 16-8-89
e Resolução SF n' 5, de 19-1-89.
A autorização legislativa está. subordinada à Resolução
n9 58/90, de acordo com o art, 8", §§ 3"e 49, não sendo aplicáveis
os limites estabelecidos no a_rt. 3" dp refe_r!_do normativo.
Embora o parecer DEDIPIDIARE-91/611, do Banco
Central do Brasil, afirme que a emissão de títulos públicos
implicará em substancial acréscimo na responsabilidade da
dívida mobiliária, provavalemte com dificuldades na rolagem
da mesma no mercado secundário, entendemos que o Estado
de São Paulo, por força do arL 33 e de seu parágrafo único,
do Ato das Disposições Transitórias, da Constituição Federal,
deve ter sua solicitação acolJ,ida, nos termos do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 99, DE 1991
l)..utoriza o Governo do Estado de São Paulo a emitir
e colocar no mercado 125.161.891.514 Letras Financeiras do Tesouro dó Estado de São Paulo - LFTP,
data-base 30-9*91, destinadas à liquidação da terceira
parcela correspondente a I/8 do valor dos precatórios
judiciais de natureza não alimentar pendentes de pagamento em 5-10-88.
O Senador Federal resolve:
Art. 1' É o Governo do Estado de São Paulo autorizado, nos termos do art. 89, parágrafos 39 e 49 da Resolução
n9 58/90, do Senado Federal, a colocar no mercado, através
de ofertas públicas, Letras FinanCeiras do Teso_!,l:ro do Estado
de São Paulo - LFTP.
Parágrafo único. A emissão dos LFTP destina-se àliqüidação da terceira parcela correspondente a 1/8 do valor dos
precatórios judiciais de natureza não alimentar pendentes de
pagamento em 5-10-88.
Art. 29 A emissão deverá ser realizada nas seguintes
condições.
ArL 39 Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 1991. - Ruy
_Bªçelar, Presidente em exercício- Eduardo Suplicy, Relator
- Elcio Alvares - Albano Franco - Guilherme Palmeira
- Marluce Pinto - Nabor Júnior - José Richa - Meira
Filho - Ronan Tito - Alfredo Campos - Maurício Corrêa
- Josaphat Marinho- Beni Veras.
PARECER N• 525, DE 1991
Da Comissão de Assuntos Econômicos sobre o Pro~
jeto de Lei do Senado n~ 385, de 1991- Complementar,
que ''prorroga a vigência da Lei Complementar n' 62/89,
até 31 de dezembro de 1992 e dá nova redação aos
§§ 2' e 3~ do art. 2', art. 3D e Parágrafo único".
Reiator: RoDáD. Tito
De autoria da Senadora Marluce Pinto, o Projeto de
Lei Complementar em exame tem por finalidade prorrogar
a vigência da Lei Complementar n' 62, de 1989, até 31 de
gezembro de 1992 e dar nova redação aos §§ 2~ e 39 do art.
2'", art. 39 e anexo único, da referida Lei.
Na sua justíficação, assevera a autora que:
"A ConstituiÇão Federal, em seu art. 161, incísos n e
III, pi::evê a edição de lei complementar visando ao disciplinamenta da entrega dos recursos de que trata o seu art. 159
(Fundos de Participação e Fundos Constitucionais) e o acompanhamento, pelos betieficiáriOs, do cálculo das quotas e trans-
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ferências realizadas eiD. favor d_o_s_ Estado~~ Distrh.o Federal

e Municípios."
,
No que di.! respdto, pai'ffcularmeme) ~O) rccur:;oS previstos na alífica C, do incí~o I, do cit8.do nJ:t 159. relativos

ao FNE, FNO e FCO, a regulamentação infr:tconstitucional
foi atendida atr :JVés d~. Lei no 7 ~827. ·de_ 28-9-8:>, ora em plena
vigência.
- -Quanto â.• transf(,_orencias através do Fundo de Participação dos Est::tdo~. ·Jn i rito Fe-deral- FPE e Fundo de Participação dos MunicipiM - FPM, o disciplinamcnto previsto
se fez por intcrnéC.i\_ da Lei Com-plementar no 62/39, de
28-12-89, também em vigor. Referida lei es~_al'_dece~ fundamentalmente, os c1iténos e coeiicientes de_distribi.L~ç.ao do
PFE e PFM entre os .C:stados, Distrito Fedetci.l e Mu,Jicfpios,
fixa prazos máximos ~<n.• a efetivação dos repasses do:. recursos pela União, regule'~. a divulga~ão si~~émáticade dados.sobre
a matéria e atribui CO!llpetência~ao_ Tribunal de Contas da
União com relação ao cálculo, acompanhamento e c.ontroJe
das transferências em questãO.
Ocorre que a regL:~lamentação inStitUída peJ<i Le~ Çomple·.;tentar n" 62/89, no que tange ao rateio dos reCursos-do FPE
e FPM, t~m caráter provisório, devendo _ter efiCácia apenas
até o exercício de 1992. Isso porque, na época de sua aprovação, havia a perspectiva~d~_que, com a realização do Censo
t!m 1990, informações atualizadas sobre as entidades benefici;irias tornar-se-iam disponíveis e, assim, poderia ser levada
a c.fei~o uma revisão de maior p10fundidade nesses Fundos,
(Onsiderada indispensável em razão do consenso exiStente de
que .)s seus resUltados, do ponto J.e vista reCistributivo, não
vem .!fingindo os níveis desejados. Cc.m efeito. us parâmetros
bá~ic-os: para a definição dos coeficientes indivitluais de partici::-ação (população..! _C! inverso da rcndo:.per capit<i, hoje desatuah:ad:..:.::;, prejudicam a obtenção do grau-de distribuidade pretendh1o.
-(l'..:n. o adiamento do Cem.? para() 2<? s~mestre de 1991,
getou-s.;;, portanto, um impasse:-os atuãis -critéri'os de distriM
buiçãc dos recursos do FPE _e FPM vigorarão somente até
dezcmn, o !)róximo e a revisão prevista em lei não teve como
ser irni!lementada, pela ínexístêncía das infor~~.ções pertinen;:,.:s.
_
Pür julgar inoportunas quaisquei modificações nos coeficient~·; ir.01viduais de participação dos Estados e do Distrito
Fedc•ct! ')l,famos pela a apresentação de__um §Ubstítutivo, com
o objetlvo de prorrogará vi_gêp.C~ii dã _L~i_Complementar n?
62/89 ati 30-6-92. Evitando a falta doe disciplinamento jurídico
eficaz scbw_ a matéria a partir de;: janeiro de 1992, sem o
qual as tran~ferências intergovernamcntais serão forçosamente interromp1das, com graves repercussões na estabilidade da
Federaçãc
-
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Art. 3<? Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 1991. - Ruy
Bacelar, Presidente em exercício - Ronan Tito, Relator Eduardo Suplicy - Elcio Álvares - Josaphat Marinho Marluce Pinto - Maurício Corrêa - Nabor Júnior - César
Dias - Meira Filho - Beni Veras - Alfredo Campos Chagas Rodrigues - Antônio Mariz - Coutinho Jorge.
PARECER N' 526, DE 1991
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n" 4, de 1985, (n• 59, de 1984, oa Câmara dos Depu~
tados).
A Comissão Diretora apresenta a red_ação final do Projeto

de Decreto Legislativo n'4, de 1985 (n• 59, de 1984, na Cãmara
-dos- Deputados), que aprova o -ato do texto- do Acordo de
Cooperação na Área da Energia Nuclear para fins pacíficos
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo· da República da Venezuela. concluído em Caracas.
a 30 de novembro de 1983.
Sala de Reuniões da Comissão, 5 de dezembro de 1991.
- Alexandre Costa, Presidente - Rachid Saldanha Derzi.
Relator- Meira Filho - Carlos De'Carli.
ANEXO AO PARECER N•526, DE 1991
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N"
, DE 1991
Aprova o ato do texto do Acordo de Cooperaçáo
na Área da Energia Nuclear para fins pacíficos entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Gover~
no da República da Venezuela, conclufdo em Caracas,
a 30 de novembro de 1983.
Art. Jo É aprovado o texto do Acordo de Cooperação
na Área da Energia Nuclear para fins pacíficos entre o Go-verno da República Federativa do Brasil e o Governo da
República da Vepez!J-ela, concluído em Caracas, a 30 c:fe -novembro de 1983.
Art. 2" Este Decreto Legislativo entra_ em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requeciment9s _que serão lidos pelo Sr.
lo Secretário.
-

São lidos os. seguintes:
REQUERIMENTO N• 885, DE 1991
Diante Oo exposto concluímos favoravelmente ao projeSenhor Presidente.
to, rejeitando o substitutivo ofereciac pela Senadora Marluce
Nos termos do art. 256, do Regimento Interno, requeiro
Pinto nos ter'!:t•S do seguinte:
a retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Lei do Senado
no 88/91, que "dispõe sobre a aposentadoria por tempo de
hmenda n• 1 CAE (Substitutivo)
serviço no regime da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960.
Pr•J~·.roga 2 vigê_n_cja (ia Lei ComPlementar n~ 62/89,
Saia das Sessões, 5 de dezembro de 1991.- Nelson Caraté 3-.1 rle '!t-t!er;tbro_ de 1991.
. neiro.
O Con~rc~-s;;o ~acional decreta:
REQUERIMENTO N" 886, DE 1991
Art. 1'' A dj_ên_~h da Lei Complementar n" 62/89, de
Senhor Presidente.
29 de dezerr.bro de 1!i89, fica prorrogada até 30 de junho
Nos termos do art. 256 do Regimento lnterno, requeiro
de 1992. .
. .. . .
.
Art. 2<> Estê lei romplement(!r ent_ra __em vigor a partir
a retirada, em _caráter definitivo, do Projeto de Lei do Senado
do prirreiro m~:; SJ.tbs.e"qu.;.;n~·~ ao da sua publicação.
ri• 299, ·de 1991, que "dá ao servidor público portador de
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tenossinovite incapâcitante e irreversível e caracteiiia"da como
doença do tra_b_alho, direito à aposentadoria por invalidez com
proventos integrais, prevista na Lei no 8.112, âe 11 de dezembro de 1990".
Sala das Sesssões, 5 de dezembro de 199L - S.enador

FranciscQRoJJemberg.

no
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dores não têm mais capacidade financeira para comprarem
uma energia tão cara co:m_o ~ssa que o Goveniõ Federal está
nos impondo.
Consagrados analistas económicos asseguramt. pela imprenSa, que essa atitude é para agradar ao Fundo Monetário
Iriterriacional e aos credores externos do País que vinham
exigindo a implantação de uma "política realista" para as
tarifas públicas, indexando-as às oscilações do dólar. Os fatos
parecem confirmar essa ínfonnação -_ ma_s confirmam, tarobém, a perversidade de uma diretriz global que dolariza as
_despesas dos cidadãos e quantifica ern centavos o fruto de
seu trabalho; confirmam, ainda, que o maior arrocho salarjal
·cta história do Brasil está tenebrosamente aliado ao ~ais selvagem capitalismo, inclusive aquele praticado pelo Eslado, através dos serviços _e produtos que comercializa.
. Isso não é "realidade tarifária"- é "perversidade tarifária", é Hinsensibilidade tarifária", atingindo mais fortemente
os· Estados pobres, embora também respingue os poderosos.
Recentemente, Sr. Presidente, Sr'' e Srs. Senadores, lemos··notícíil publicada na imprensa de que s_ó no Estado de
São Paulo há cerca de 5 milhões de consumidores inadimplentes com a ELETROPAULO. Se isso ocorre no cÓlosso
económico da Federação, imaginem v. Ex~ e_ QS_J]l~l,IS ilustres
pares, o que não acontece nos Estados do Norte edo~Nord~s_te,
cujas populações têm um poder aquisitivo muito inferior à
" ·de São Paulo.
No meu Estado, talvez, esse índice de inadirnplência dos
consumidores de energia elétrica, seja superiór a 50%.
Tal fato ainda agrava mais a situação da ELETROACRE
que- não está podendo adquirir o combuStíVel da_ PETROBRÁS para o suprimento das unidades geradoras de energia,
· sobretudo, no interior do Estãdo.
O Sr. Magno Bacelar -·Permite-me V. Ex• um aparte?
-~ --, -O SR. NABOR JUNIOR- Concedo (f aparte i V. Ex•

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Os
requerimentos lidos serão publicados e poS:terioánente incluídos na Ordem _do Dia, nos termos do art. 255, II a, e c,
D9 10, do Regimento Interno_.
Conce·do a·-palavra ao nobre Scnadoi N abor J úniõr, para
uma rápida comunicaÇão:
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB- A C. Para uma comunicaçãO.}- Sr. Presidenfe_;-sJ41 Srs.-~enad_O'::_eS, o meu Estado, o Acre, está enfrentando, no m()mento, uma áaS maiores
crises no setor energético, em virtude dã situação de inadimplência vívida pela companhia de eletricidade do Estado _do
Acre- a ELETROACRE, que é subsidiária da ELETROBRÁS, e comõ tal deveria-receber _regularmente, daquela
empresa federal, os_ repasses_ devidos ao -custeio .da- compra
de combustível para oabasteciniento das diyersas_unidades
de geração de energia elé-trica, principalmente
interior" do
Estado. Mas, nas últimaS seinã.nas, esses recursos n_ão foram
creditados.
·
A ELETROACRE, assim, não póêle cumprir seus comprorriissos Ç0Jl13: PETROBRÁS- Distribuidora de Petróleo,
que vinha, há riluitos anos, fornecendO _·compustíve! para o
suprimento das- necessidades das us!na_~ _geradoras- do meu
Estado.
_
·
A PETROBRÁS, sob eSse PreteXto, adotou medidas punitiVas- cóiltra ·a ELETROACRE, cortando-lhe o crédito, ou
seja, fornec.endo o_ó_leq diesel p~ra_~ageração de energia apenas
·
contra o seu pagamento anteCipado. Para evitar o eolapso total no setor energético, a ELETROACRE jmpôs um ra:ci"onamento, c9rrespondente a 12
horas diáriás do fonleçjril.eritQ__ aos mo.nicfpios do hiteriõr do
,_,.,
.~.- ..
Estado.
Tal fato está ca_tisartdo, Sr. Presidente, S~ :-e Srs._ senadores, enormes_transtornqs à vida da popuiã.çãõ ·ao meu Estado. _
A insensibilidade do _Governo aumentando alucinadamente
os preços dos:comb,.lstiveiS,- n~_O afet3-àpen-as os automobilistas
-esses auro..entos exag_e_rados -~stão acarretando enormes dificuldades para as geradoras a diesel, como a ELEzyOACRE;
hoje sem condições de.comprá-los à PETROBRAS.
O Gover_n_a,dpJ do_w,~.u Esta,do_, juiJ.t.á~en_t~ ~orno Presi~
dente da Companhia de Eletrícidade do Acre, Sr. Ismael Cunha Neto~ estiveram várlàS yezes erp:· ]3rasilia busca:r:tc!o umé\
solu_ção para esse únpasse junto às aulórióades federais. E
a Bancada_ fed~r:al também tem envidadó todos os esforços
obJetivando alcanÇar Uma SOlução satisfál6ri~ para o terrível
problema. Tudo ~m vão, todavia,_ pois mais forte e mais decisiva foi a já lamentada insensibilidade do Goverl).o Federal,
que não deixori ·alternativa -à direÇão da empresa fornecedorade energla elétrica aos muniCípios do int~riot do Estado, senão
o racionamento de 12 horas poi' dia aos cOrtsumiâores.
Agravando mais a· situaçã9, Sr. Presidente, Sr~$ e Srs.
Senadores, o Governo Fe-deral adota uma politica irrealista
no que tange à fixação da tarifa_ de energja el~trica rto Brasil,
P.OÍs acaba_ de reajustá-la em patam~res acima da capacidade
de retribuição d~ população brasileira.
· Tal atitude tem gerado fatos bastante sérioS, não só no
meu Estado-, mas também el)l_iõÇo_o f.~s, ou seja; os consumi-

e

li)

O Sr. Magno Bacelar-- Nobre Senador Nabor Júnior,
estou o_uviQdo o pronunciamento de V. Ex.~ que, como todos
os outros que tem feito nesta Casa, trata de assunto dos mais
graves e dos mais sérios que afligem a grande Nação brasileira.
EstaVa pretendendo reportar~me, exatainente, a esse fato,
pois a elevação dos preços de energia é tão grande que, no
Estado do Ceará; o Governador resolveu prorrogar os prazos
de vencimento das conta.s .eJD até 3 meses, sem acréscimo
daquela multa costumeira e sem proceder a corteS. À popula~
ção, oprimida pelo salário que está congdado em 42 mil cruzei~
ros, não pode, de maneira alguma, efetuar pagamentõs de
energia pelos· custos que estão sendo cobrados. De forma
que me solidarizo com o povo do seu Estado, que está submetido a um racionamento de doze horas.
Esse fato não só prejudica a indústria e o desenVolvimento
do Estado, como a vida de toda a população, pois é impossível
manter-se eletrodomésticos, como geladeiras, sendo desligados e religados a cada doze horas. Solidarizo~ me com V. Ex~
e com o povo do seu Estado. Parabéns pelo pronunciamentO!
OSR. NAJÍOR~JÚNJOR-Agradeço o aparte de V. Ex•,
quê: vem reforçar sobremaneira a argumentação que estou
expedindo em defesa de uma solução para esse problema.
Meu objetivo, nesta oportunidade, é dirigir veeni.ente
apelo ao Secretário Nacional de Energia, ao Ministério da
Irifta.:.Estrutura, ao Presidente da ELETROBRÁS, ao Presi~
dente da PETROBRÁS Distribuidora, no sentido de que-enContrem uma scaução para esse imQ.aSse Oe renegociar a dívida
,---
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da ELETR0ACRE e, até ml.!smo, Sr. Presidewe, por que
2•0FÍCIO
não dizer, de su'Jsidiar o óleo diesel ::onsumdo no Acre,
OFICIAL: DR. CECIVALDO GONÇALVES BENTES
que é um Ef.laf.o pobre, pois essa atituüe jri ve:ms~ndo adotada
Rua Goiás 285- Telefone 22-8863- Belo Horizonte
em relação ao!! Estados dq Mato Grosso. Rondônia e AmazoCERTIDÃO
nas, onde o GOverno Federal participa àos gastos com o óleo
Cecivaldo Gonçalves Bentes, OficiãJ do SegurÍdo Ofício
diesel consumido ;'!as unidades geradoras de: energia. Por que de Registro de Títulos e Documentos desta Comarca de Belo
não subsidiar no meu Acre? Por que, mais uma vez, discri- Horizonte) Estado de Minas Gerais, ~te.,_
minar o -Acre? _Ning_uém pode ignorar qu..! se trata de um
Certifica, a pedido verbal de parte interessada que, revendos EstadOs maiSCirentes da Federação, com enormes dificuldades nos setores ligados aos combustíve~s. energia e trans- do em seu Cartório os Livros de Registro de Títulos e Docuporte. Basta dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a título mentos, no de n9 X-6, sob o n'? de ordem 46.12, protocolado
de exemplo, que no meu MunicípíO natal, Tarauacá, não existe e microfilmado sob o n•411.694, nele datado de 15 de outubro
sequer imfpóSto de abastecimento de combustível, forçando de 1991, encontrou o registro do documento do teor seguinte:
atitudes comõ as âe alguns comerciantes que vão comprá·Io "A Comunidade Cefetiana. Os candidatos a Diretor- Gerã.I
no Estado do Amazonas e vendê·lo no mercado negro. Pois do CEFET·Md, endossantes deste compromisso público, na
a gasolina está sendo vendida no meu município de Tarauacá busca de fortalecimento democrático desta Instituição Fe.deral
a Cr$1.500,00 o litro, o~óleo diesel a mais de Cr$500,00m de Ensino e no desejo maior de tonar o processo eleit_oral,
e assim por diante. É uma situação grave, que já denunciei neste País, mas vigoroso, maiS Signífiéativo e, cOnseqüeriteanteriormente, antes mesm ::> de ~ua implantação, por saber mente, de efetiva validade, fazem saber a todos os membros
que a inexistência de bases para 6 ah_astecimento de combus· da Comunidade Cefetiana que, e-m reunião reaJizado no dia
tíveis â região iria agravar ainda mais a situação, c.omo efetiva· 18-3-1991, decidiram e, por assim fazer, se comprotnissar_am
mente acontece, após a adoção, pelo Governo, da nova polí- a_: I -somente assumir o cargo de Diretor-Geral do CE FEl'
ª"quele(a) candidato( a) que for legitimado(a) pelo maior nútica de preços desses produtos.
A situação é inegavelmente muito grave. Quero contar mero de votos da comunidade; I I - os componentes da lista
com o apoio da Casa, no sentido de tentarmos unia solução sêxtupla lutarãp junto ao MEC, -que hoje é ME- aos
para esse problema que e_stá, realmente, trazendo transtornos polítícos e a quem mais de direito, para que o candidato
incomensuráveis para a popu1ação do meu Estado, principal· mais votado, no pleito eleitoral de 10-4·91, seja o e_scolhido
_ e nomeado Diretor Geral do CEFET-MG, por Sua Exceléncia
mente no seu interior.
o Ministro da Educação, para o quadriénio 92/96. Por ser
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito bem!
de consendo, assinam o presente. Belo Horizonte, 19 de março
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con· de 199~1. ~(a) assinatura João Bosco Laures (A) em branco
ceda a palavra ao nobre -Senador Ronan Tito. _ - Leticia M•~ de Souza Lima. (a) assinatura Edmar Mendes
O SR. RONÁN TITO (PMDB~ - MG .~ Pro~~ncia o se- Silva. (a) assinatura ilegível -José Raimundo da Luz. (a)
em branco -José Francisco de Faria. (a) em branco -Carlos
guint~ discurSo. Sem reVisão. do Oiador.) - sr. Presidente,
Alexandrino dos Santos.(a) em branco- Dalmo Dinarti.(a)
~~se Srs. Senadores, estou devendo a esta Casa e, principalmente, à comunidade cefetiana -- o CEFET é uma escola assinatura ilegívei-LuizFernando G. Guimarães. -destaco
técnica de 19 , 2"' e 3~ graus- que existe me Minas Gerais, há este nome e mais a frCnte eu explicarei o porquê -(a) em
mz.is de 30 anos, prestando extraordin,ários se.rvíços- ~guns branco -António José Prata Amado da Silva." "1' Ofício
esdarecimentos porque daqui, n.ma vez, Ii uma reclru:nação. de Notas -João Maurício V. Ferraz. Reconheço a(s) firma(s)
de alguns professores e alunos, porque não foj -obe4ecido indicadas. Dou fé._ B. Horizonte, 13/out/91. Em testemunho
(sinal público) daverdade.(a) assinatura ilegíveL" Anotações
um comprOmisso assumido e registrado ern ça,rtódo.
mariUsCrit'ás:
"Obs·.: infelizmente não parlidpei da referida
O q~te ocorreu foi o seguhlte, Sr. Presidente: fizeram
reunião
quando
se discutiu o_ assunto. Podemos discutHo?(a)
uma elei,;ão - e sabe V.)~x~, sabemos todos nós _que, ao
tempo do arbítrio, foi dilatada à comissão oferecida uma rela- assinatura ilegíviel." "Em respeito aos outros candidatos au~
ção das pessoas que deveriam ser escolhid?~_pelos ministros sentes, quando da discussão, reitero" a solicitação de rediscutir
ou pelv Presidente da Repúbiiça, principalmente, nã. área o assunto acima proposto._(a) assinatura ilegível.'' À Com.
da Edut:'::!.Ção. Inicialmente, tratava-se de ll:lll3 lista triplice, Eleitoral. Solicito reunião com os nove candidatos presentes,
depois, passou-se para uma lista quíntupla e hoje fala-se em para reperisar a qúestáo-da eScolha do Sr. Ministro.(a) Leticia
Lima. "Nada mais continha o documento. O Referido é YerQ.auma lista sêxtupla.
_
_
A lei e o Regulamento lnterno do Mipistério, verdadei- dci e dou fé. Belo Horizonte, 5 de novembro_. de 1991._ :ramente: diz que a lista séxtt,tpla deve ser encaminhada para Paulo Henrique de C. Dentes, Escrevente Substituto--:- .Cartóque o ministro escolha aquele candidato. Muito bem! Mas, rio"29 Of, çie Registro Títulos· e DocumentoS~nessa comunidade q_ue existe em Belo Horizonte, que eu disse
Sr. :Présidente, ganhou a eleição o Pi"qfessor Cã.rlcis Aleé uma bela escola técnica, mecânica, eletrqtécnica, eletrônica xandrino -nós dizemos na gíria que deu ..zebra", ninguém
etc, resolveu assumir um corripromiSsó~~epire- oS candidatos. esperava que O Professor Carlos Alexandrino ganhasse a eleique dispurava.M o ·CC'rpo docente e o CO!PQ_ di~ceute; assumir ção, porque o Professor Carlos Alexandrino· apesar tie ·ser
um compro::t"th::~ entre todos OS-candidato~ e passar u_m_docu- professor e pertencer àquela escola, há m3is de 30 anos, de
mento em cil,rtórió .:.:.. -que--pâ:SSárefã. ler_;_ para que, quando ser um homem dedicado, ser um prof~ssor exemplar e ser
um deles fosse eleito, em -prrmeiró lugar, todos deveriam re- um engenheiro de prirD.eiia-·hOra-; ele tem u111_ grave- defeito:
nunciar a: sua ír..dicação, a· fim de que todQS_passassem a apoiar é negro. E, aí, ficou o dito- pelo não ditO; o escritó-- pelo
o primeiro·d.,. lista.
_
Iiáo e~critó, o registrado pelo· não registiado, e coiD.eÇm.i.:se
Esta· certidão, passada em cartório-, ·-esfá., agora,-em mi- uma Juta! Uma luta do antigo díretot,·que asSuritiu --segundo
_notícias publicamente;:dizendo: ·~·esse caboclo não assume
nhas mãos. e passo a lê-Ja:
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a Diretoiia". E passou a vir a Brasília e

a trabalhar, primeiro,

com o Ministro Carlos Chiarelli, e, depois, com o Ministro
José Goldemberg.
Essa é a estória que conheço, narrada por diversos professores e alunos._ Mas, além dessa estória contada,_ _I)arrada,
tenho a estória dóCuinefi.tàl, através de uma certidão do cartó-

rio - 29 Ofício-, que j:)eço faça parte dos Aliais desta Casa:
um compromisso assumido.
SegÜndo os alunos e professores que rrie -pfocb.I'arám,
"o professor de antanho", derrotado na eleiç~o, e_ que ficou
inconformado, passou a vir a Brasília com freqüênéiâ. De
acordo com o antigo diretor, ele vinha para tratar dos assuntos
mais altos do CEFET; porém, os eleitores do Professor Ca:rlos

Alexandrino diziam que sua intenção era--desmanchar o que
já havia sido feito. Alguns, que haviam assinado esse -documento e registrado em cartório, resolveram renunciar para
-que a lista não fosse mais sêxtupla. O que fez o diretor?
Pegou dois, que não estavam na lista, e os colocou. No_ final
da estória - comprida, longa, que durou mais de 6 meses
-foi escolhido o segundo da lista: sujeito claro, _l?~anco,
bemMposto, de acordo com as regras definidas pelo então dii"etor.
A pendenga foi para os jornais. E saiu o ártigO: "é.radsmo, não é racismo; ele foi pi:Ocutãâo por isso-ou por aquilo".
Mas eu não sei se é ·racismo, éspero· até que- n·ão seja:. Mas
uma coisa não tem como desmentir, sr. PresideJ;tte, Srs. Senadores: há um compromisSo assinado em c:iitório, de que o
primeiro seria por todos apoiado, pelos outros cinco, para
a valorização e forta'lecimento da democracia jntema. E ~ste
documento faço questão de coloca.r nos Anais.
PosteriorÍn_etiie, quaridO --f!z eSsa âenúnCia, base~da e~
dados reais, não tinha ainda esta certidão, que a mandet,extratr
depois, recebi uma carta do Sr. M~n_istro. ~~ tenhocerteza
de que foi uma carta que o Sr. Mtmstro a~n:ou, porque o
Sr. Ministro sabe muito bem que quando se dinge a um Senador, S. Ex~ não deve dizer V. S', maS sim V. Ex~; também
não diz nos termos em que S. Ex• ·colocou, porque quando
me dirijo ao Sr. Ministro eu também tenho_ o cuidado com
que os termos e os termos que vieram eu-preferi ignorá-los.
Eu tenho cert~za de que o Professor José Goldemberg assinou
essa carta sem ler. Não coloquei-a no meu arquivo, ela não
cabe no meu arquivo, joguei-a na cesta de lixo, mas também
não posso deixar sem tesnosta.
Quero dizer, Sr. Mi~istro da Educação; Ciue houve um
compromisso da comunidade no sentido de robustecer a democracia e houve um registro em cartóriO ãnterfor à ~leição!
Ninguém contestoU a eleição. O Professor Çarlos Ale~andrino
dos Santos venceu a eleição de barbada;_ ~e fosse dois turnos
ganharia quase no primeiro turno. Agora vem ãS desculpas
do- atual diretor que assumiu-; pOrquejã assumiu um diretor
que não é o Professor Carlos Alexandrin~. Houve greve, movimentação dos alunos, protesto de todos os lado_s, mas, a conselho do antigo Diretor que disse para esperar serenarem os
ânimos, porque, então, tomaria posse o diretor qu~ ele pretendia; e acabou tomando posse.
Sr. Presidente, devo também responder uma carta que
veio do atual Diretor, o Professor Luís Fernando, que havia
assinado, em cartório, um compromisso de que apoiaria o
primeiro da lista; ele foi o segundo. Mas ele me fez uma
carta que vou ler s6 __o início para não cansar os Srs. Seriadores
com um asslJiltO, vamos dize~, da minha província, mas que
é, também, universal, porque é um assunto de prestígio ou

Sexta-feira 6 8751

não da democracia, dentro da comunidade universitária e da
comunidade estuc4tntil. Começa assim:
"Sr. SenadOr,
Vimos manifestar a V. Ex~ a nossa indignação - diz
o Professor Luíz Fernando - e surpresa do seu pronunciamento no programa A Voz do Brasil no dia 28, etc."
Ele· está indigÚado, mas não -é Por nãó" ter cúmprido o
COI!lp~omisso_ registrado em cartório, não. O Profe-ssor LUís
Fernando não está indignado consigo mesmo por não ter respeitado o documento que ele mesmo assinou e que foi, juitto
com os companheiros, regiStrar eiil cartório. A indignação
não nasce daí, nasce de nós termos registrado o fato. O_ fato
não traz indignação, o que traz indignação é o registro do
fato.
Muito bem, Sr. Presidente, mas ~le, aqui, também recla~
ma "inalienável direito de defesa que nos garante os princípios
de nossa Carta M~na da qual V. EX~' ... "
-Pois ·muito bem. Como ele tem o direito à defesa, e
-corria também é bastante longa, até vazada.em termos, que
eu diria, muito razoáveis. Então-, vou pedir para que se faça
constar dos Anais a defesa dele, para que não se diga, amanhã,
qUe ele não teve o direito-de defesa, agora, não vou ãborrecer
aos Srs- Senadores com a leitura d~_sua defesã; porque _foi
inuito bem elaborada. Chega· até a um, determinado ponto
em que ele faz Uma qualificação dos votos -iStO é -que eu
achei interessante, até lastimável - em que ele diz assim:
"Não, mas no corpo docente eu ganhei, eu perdi foi dos
alunos e funcioriários administratívos". Meu Deus do céu!
Esse voto de qualidade, não há nada mais elitista, neste Brasil,
e graças a Deus, nós sepultamos ·a voto de qualidade na República. Vamos parar com .isso! De maneira __que o Sr. Diretor
que assumiu o compromisso de não assumir, mas assumiu
a Diretoria, eu vou pegar a sua defesa e colocar nos Anais
da Casa, e quem tiver interesse - . deverá ser_ publicado no
Diário Oficial - vai ler.
Agora~ quero deixar bem claro, Sr. Presidente, o meu
protesto, porque a_ intenção inicial do documento exarado
pelos seis candidatos pela comunidade Cefetiana foi rio sentido
de apoiar o primeiro mais votado para fortalecer, segundo
o próprio documento - e segundo redação dele, pois essa
redação não é minha. E continuava o documento: "os _candidatos a Diretoria-Geral, endossantes deste compromisso, na
busca de fortalecimento democrático_ de-sta rnstittiiÇãõ Federal
de ensino, ... - eles é que estavam buscando. E esse bíretOr,
que posteriormente assinóu o documento, tanto que o Cartório me mandou aqui o registro, e então deixo aqui os dois
documentos; a ce_rtidão e ~ _Qefesa de _S. S•, o Sr._ Diretor
do CEFET, que apesar de- ter aSs-Úmido o compromisso de
não assumir a diretoria, caso não fosse o primeiro da lista;
não foi o primeiro da lista e assumiu a diretoria. E ele está
indignado com o registro _que fiz aqui. Espero que da próxima
-vez ele fique indignado cõm o fato e não com O registro do
fato.
Sr. Presidente, a construção do estado democrático, verdadeirameitte, é difícil, mas temos que dar prosseguimento
e construir a demóc_racia em todos os froots e, principalmente,
respeitando a liberdade .. Lembro-me bem de um episódio que
aconteceu ao tetnpo de Getúlio Vargas, quando Presidente
da República; util episódio interessantíssimo: ós mineiros, instados pelo Dr. Getúlio Vargas, levaram uma lista tríplice,
para ser escolhido o interventor de Minas Gerais, no Governo
-de Minas GeraiS e levaram esta lista tríplice ~o D!"· _Getúlio,
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que olhou-a e dis·e: "-·olha que bele:t.a! São todos homens
qualificados e q.I~'lquer um dos três poderia assUmir. Mas,
olha, eu gostaria que os senhores volta.)sem e fiZessem uma
lista quíntupla, e nessa lista quíntupla colocassem o nome
de Benedito Valadares, que é um farmacêutico, um Delegado
que tem lá, em Pará de Minas; ele vai E-Z sentir homenageado
só do seu nome estar na lista, mas é evidente que assumo
o compromisso com vocês que voU-e~cõiher dentro da Hsra
tríplice". Foi feita a lista quíntupla e ~oi escolhido Benedito
Valadares.
Mutatis mutandis, a história se r~pete, e se repete de
urna maneira bisonha, ::le~agradável, c.l:tata e ferida a demoR
cracia. GetúliO, naquele_ período, não teve_nenhum_ compraR
misso com a democracia. Ma.s aqueles qHe assinaram um docuR
menta de compromisso cr.m a democtat.ia, de fidelidade â
democracia, deviam indignarRse por dc:::;cumprir esse documento, e não pelo registro do _documento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muil.o bem!)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR RONAN
TITO EM SEU DISCURSO;
· "Os candidatos a Direto:- Geial de• C2FE1 ~MG. endossantes deste compromisso público, na bl.S-c_a s.!.o fortalecimento
democrático desta Instituição_ F·!deral de Ensin-:l e no desejo
maior de tornar o processo eJ~ítcral_, Q_este p;:1í::,, :1iais vigç)foso,
mais significativo e, conseq'üfmtemente, é.~ de!lv.a vali9ade,
fazem saber a todos os membr(S da CõríH~r;iGade Cef~tiana
que, em reunião realizada_no di.:. 18-3-1991. .je~idiram e, por
_
assim fazer, se compromissaram a:
l-somente assumir o car::._ode Diretor·Gei&: :lo CEFET
aquele( a). candidato( a) que fo'r legitiu.1ado(a) peio maior- número de votos da comunidade;
-os conipõiientes da lista sêr.lopla lmarão junto ao
MEC, ã.os políticos e a quem maiS de _direito, para que o
candidato mais Votado, no pleito eleitoral de 10-4-91, seja
o escolhido e nomeado Diretor-Geral do CEFET-MG, por
Sua Excelencia o Ministro da Educação, para o quadriênio-92/96.
·Por ser de consenso,_ assinam o p•·l:':sente.
Belo Horizonte, 19 de março de 1991. - Joi.o Bosco
Laudares- Carlos Alexandrino dos S:mtos- Luiz F~rnando
C. Guimarães - JOsé Raimundo da Luz - LeLicia Maria
de Souza Lima- Dalmo Diuarde, Edmar Mendt,; Silva José Francisco de Faria - Antônio José Prata Am:lldt.1 da SilV.J '' •

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Centro Federal de Educação_Tecnológi_,·à· q,~ __T\1"i_m:s Gerais
Of. Dir. no-263/91- _o
_ .çm 31 Q_ç__o_ut_u_rbro de 1991
Do: Diretor-G_era1 do Centrq Federal d,::..._ .Sducaçáo Técnológica de Minas Gerais
Ao: Senador Ronan Tito
Ref.: Pronunciamento do IJustre SenadP-r -';o"Jre o pr0ct~sso
de escolha do novo Diretor-Geral do CEFFT-MG
Senhor Senador,
Vimos manifestar a Vossa Excelênda· 0.)$-i:t ind~f_nação
e surpresa, ante seu pronunciamento no- programa "A Voz
do Brasil" em 28-10R91, quando o honr~qq Senador- que
todos nós, mineiro-~ e brasileiros, apreridemos a estimar e
.admirar pela nobreza e elevação das cuasas qut:: sempre abra-

çou em Pro1 áe nossa gente·- tornou-se veícu1o da calúnia,
da injúria- e da difamação, com que uma pequena minoria

de detratores, agora já silenciada pela falta de repercussão
e pela ação esclarecedora do tempo, tentou manchar a honra
e atingir a dignidade da Direçáo-desta Casa.
Em face do sublime e inalienável direito de defesa que

nos garantem os princípios de nossa Carta Magna, da qual
Vossa Excelência brilha, no firmamento nacional, como um
de seus Artísfires Maiores, direito e~te que toma-se um dever
pelo fato de que não fornos atingidos apenas em nossa pessoa,
senão que outros homens de bem e de caráter foram também
atingidos em sua honra, cumpre-nos o dever de esclarecer
ao respeitável Senador que:
1. Nos termos da Legislação em vigor, anexada a este,
jamais houve ou haverá deiç_ão di reta para Diretor ou Reitor
desta ou de qualquer das Instituições Federais de Ensino,
como também jamais houv~ como é da tradição doesta Casa
- qualquer discriminação a nenhum àos candidatos. cujos
~ nomes, escolhidos por nossa comunidade e referendados pelo
Conselho Diretor deste Centro, foram encaminhados ao
MEC, em lista sêxtupla, conforme preceituam os dispositivos
legais vigentes. para a Indicação, pelo Excelentíssimo Senhor
Ministro da Educação, do futuro Diretor-Geral desta Casa.
Cabe ressaltar que Sua Excelência incluiu. -inclusive. dentro
de seus critérios, o cuidado de convocar os candidatos para
entrevistas pessoais, a fiin dr: Melhor avaliar _os pretenden-tes.
2.- A lista sêxl"pla encaminhada em 1"-7-91 ao MEC
(Of.Dir. n" 158/91, em anexo a este),__COJ:D o_S s~_is_ primeiros
colocados, foi a seguinh'!:
·1. Carlos Alexandrino dos Santos
2. Luiz Fernando Gomes Guimarães
3. João Boscõ Laudares
4. Edmar Mendes da Silva
5,__ José Raimundo da Luz
6~ Antôn-io JoSé Pri:ita Amado da Silva
No ent8.nto, o MEC devolveu a listà sê.xtupla acima, pois
três componentes da -mesma negaram-se a assinar o termo
·-de aceite previsto para o preenchimento do cargo. Face a
eSsa realidade, o Conselho Oiretor deste Çentro, no uso de
suas atribuições legais, indicou três novos nomes, dos quais
um participara do processo de eleição, e d4?js outros fóram
escolhidos pelo Plenário, os quais figuram em 4o 5o e 6° lugares,
respectivamente, na nova lista sêxtupfa. Feito isto. ? nova
lista, encaminhada ao MEC. em 5w9w91, conforme_ documentação aTJexa, foi a seguinte:
.
1. Carlos Alexandrino dos Santos
2. - Luiz Fernando Gomes _Guimarães
3~. Edmar Mendes da Silva
4. Dalmo Dinardi
5.- Emiron Pereira de SouZ:a6. A.m~ldo de Oliveira Souza Filho
Dentre (JS nomes apresentados r;;: entrevistados~ foi sdew
cionado, por Sua Excelência, o Senhor Ministro daEdl!cação,
-o do-Professc.,r L1.aiz Fernando Gomes-Guimarães, que foi
o mais votado nos segmentos dos professores, dos s.ervidores
_e dos alunos do 3o Grau, perdendo apenas para o segmento
dos alunos_çl_e zo Grau.
3. O ExwDi'retor-Geral, Professor Wilton da Silva Matms, foi indicado~ em 1987, a partir de uma lista sêxtupla.
na qual figurou como ·o 1o colocado no processo de consulta
à comunidade, em que pese não ter sido o mais votado pelos
discentes.
-

Dezembro de 1991

DIÁRIO DO CONGRESS(l_NACIQNAL (Seção U)

No atual processo de consulta. idêntico ao anterior, que
teve a participação de nove candidatos, o número de eleitores
foi de 4.631, dos quais votaram 3.028 professores, servidores
e alunos, assim distribuídos:
- 708 professores e servidores técnicORadininistrativos-;
-417 alunos dos cursos superiores; e
-1.903 alunos de 2o Grau.
A distribuição dos votos aCiiria"encontraRse na documentação anexada a este (ánexo 6).
__
4. Quanto às declarações de nossos detratores de que
foram usados reCursos públicos para a realização de lobby
em Brasília, já estão sendo tomadas as medidas legais cabíveis,
pois a quem acUsa, cabem os ónus das provas.
E, como é do conhe,cimento de Vossa Excelência, to-das
as Instituições Federais de Ensino, por serem Autarquias vinR
culadas ao Ministério da Educação, por força dos mecanismos
administrativos a resultantes dessa vinculação, necessitam, para o bom andamento e desenvolvimento de suas atividades
institucionais, mánter presença quase constan-te na Capital
Federal, mormente as Universidades Federais e as Instituições
Federais de Ensirio Superior· Isoladas, dentre as quais se situa
este CEFETRMG, pela diversidade de seu Ensírio, Pesquisa
e Extensão. Ademais é su,rpreendente imaginar-se um Diretor
de Instituição de Ensino, fazendo lobby ou apondo veto sobre
as decisões soberanas de um Ministro de Estado.
5. Com. relação a um documento assinado pelo Professor_Luiz Fernando Gome-S Gumarães e incl~ídÇ> n_a~de!lúncias, permitimo-nos esclarecer que:
a) Em 14-3-91, os eutão candidatos se reuniram para
discutirem as normas dos debates que seriam realizados e,
naquele momento, levantaram a possibilidade de consensarem
um apoio explícito ao~ candidato mais votado;
ti) em 18-3-91, antes do primeiro debate com a comunidade, um dos candidatos apresentou um texto para ser assinado por todos os demais, reafirmando o apoio ao candidato
mais votado. Naquele momento, 4 postulantes assiaram o
documento. No entanto, os demais (5 candidatos) se recusaR
rama apor suas assinaturas e, ainda mais, fizeram váriás obserR
vações na frente e no verso do mesmo. A partir daí, o consenso
deixou de existir e cada candidato foi liberado para agir como
melhor lhe aprouvesse. Já o tal documento foi. abandqnado,
pois deixou de representar uma posição de todos os ~ndi
datos:
c) após a publicação da nomeação do atual Diretor-Geral
deste CEFET-MG, em 11 de outubro p.p., o do-cumento,
que deveria ter sido destruído por um dos candidatos, reapareceu "milagrosamente" e com registro em cartório~- datado
de 15 de outubro, posterior, portanto à citada nomeação,
e, mais ainda, as cópias não reproduziam as observações feitas
pelos então postulantes, na frente e no verso do mesmo.
Este documento tem sido apresentado como se tivesse
sido assinado em época posterior à consu_lta, o que em absoluto
não ocorreu e muito menos representa um comprdmisso, já
que a intenção do mesmo era obter uma posição consensual
de todos os candidatos, o que, comprovadamente, não ocorreu, já que, dos nove candidatos, cinco se recusaram a _Çt.ssiná-lo e, além disso, conforme se-demoslitrou, desqualificaram
o mesmo através das várias observ-,.tções efetuadas.
6. Finalmente, é com imensa alegria que inforinamos
ao Ilustre Senador que, após a fracassada tentativa do pequeno
grupo de detratores que tentou atingir a Direção desta Casa,
este CEFET-MG encontra-se eiri pleno e normal funciona-
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menta, onde reinam a paz e o respeito, indispensáveis ao
cumprimento das atividades instituciOnais que lhe cabem, cuja
excelência em s~u desempenho coloca esta Casa de Ensino
como modelo de lisura e competência, no rol das Instituições
de Eri.sino ein-nósso País.
- CertoS de havermos cOiltribuídO com novos ·eleiTientos
de juízo acerca da experiência vivida por este Centro, por
ocasião do proceSso sucessório de sua Direção, bem -como
de conlài-inos com o elevado _desc_ort_ino e a limpeza de propóR
sito- com que Vossa Excelência se consagrou no coração de
nós miõeiros corno urri de se~;~s Filhos mais Ilustres, aproveita~
mo-nos deste ensejo para convidá-lo a visitar esta Casa e
colocar-nos ao seu inteiro dispor, em tudo aquilo que pudermos ser úteis, no âmbito das atividades institucionais deste
CEFET-MG.
Com o respeito e a ·admiração -de sempre. - Prof. Luiz
Fernando Gomes Guimarães, Diretor-Gera1.

ANEXOS:
I. Decreto n" 87.310, de 21-6-82;
2. Of.Dir n" 158/91, de 1"-6-91, encaminhando a lista
sêxtupla ao Sr. Ministro da Educação;
3. Leí n• 5.540, de 28-11-68;
4. Resolução do Conselho Diretor do CEFET-MG n"
CD-45/90, de 19-12-990;
.
..
5. · Of. Dír. n"190/91,de 5-9-91, com todos seus anexos;
6. Of. Dír. n• 2017/91, de 18-9-91 e seus anexos.
OBS.: Cópia deste está sendo encaminhada a Sua Excel~ncia, o Senhor Ministro da Educação.
O SR. PRESIDENTE (Rachíd Saldanha Derzi) - Con,
cedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóiã de Car-valho.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão_ do orador.) Sr. Presidente, sr-se Srs. Senadores. perdão se venho à tribuna, numa noite de tantos oradores, para tratar, ainda, do
problema do mutuário da casa própria.
A Caixa Económica Federal, no último pagamento que
os mutuários lhes devem fazer acrescenta, mais uma vez, em
inúmeros carnês, agora sob outra técnica, uma diferenÇa- de
prestação. E por mais que as diferenças de prestação sejam
pagas, ·o mutuário nunca se livra desse débito. De tal sorte
que não sabemos a origem dessa diferença de pre"stação. Temos até receio de que, na verdade, essa diferença de prestação
seja o ~juste da mesma às necessidades de cobrir o rombo
do Sistema Financeiro de Habitação. Todos nós sabemos disto, e eu já deveria ter ingressado aqui com um pedido de
informações ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento quanto a isto. Mas a verdade é que o saldo devedor
de cada um dos mutuários é a coisa mais surrealista de um
país surrealista, que é o Brasil. Inclusive, os índices de corr~ção
monetária, adotados no restante da vida financeira do BraSil,
são menores do que aqueles que serviram de base dos cálculos
da prestação e do saldo devedor da casa própria. O absurdo
é que isso significa um rombo sobre o Governo_ Federal que,
em última hipótese, terá, ao final dos contratos, de honrar
o compromisso restante com o dinheiro que se projeta, com
o cálculo que se configura, ainda, depois que o mutuário
passou 10, 15, 20 anos ou até mais pagando a sua moradia.
Preparo em riieu gabinete um levantamento para demonsR
trar ao País esse escândalo que abala o Estado, abala a Naçã·o
e deixa o povo eni polvorosa e desconfiado diante dos agentes
financeiros do sistema da casa própria.
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É. muito f~cH ..,~rificar-se como é uma infe!idêade, sob

o aspecto financt:ic . . . , cair nas malhas desse sistc:~w..
Há pouco uma senhora no RiO de Janeiro que se tornou
inadimplente perdeu o seu apartamento, que feri levado a
leilão. Passou alg'li~s anos sem poder pãgar o seil apart~mento.
E quando quis n..gu 1_arizá-lo, eis que_ se deparou ~om algo
interessante: _o apart:t!nento náo vale 40 n.âlhões de cruzeiros,
mas o saldo devedor chega a 80 milhões de r.ruzeiros, É realmente muito estra~1ho que o saldo devedor de um imóvel
possa superar o· valor de avaliação desse imóvel. o que significa
dizer que o agente financeiro, levando o imóvel .a leilão, _espera
obter um preço extorsivo porque se conseguir e preço justo,
ele não corresponderá à metade do débito.
Esse fato merece ser mUito bem pensado pelas autori~
dades do Ministério da Economia. É realmente um assunto
de grande profundidade.
Perguntamos, então: Que mecânica_ diabólir~~ é essa pela
qual o saldo devedor, aue logo supera o vaJo1 do próprio
imóvel, piora ainda d~pois que o imóvel foi pag'; ãnos a fio?
Basta atrasar utn pouco 'cr pagâifiento do imóvel, -e o sald9
devedor superarâde imediJ.tn o Seu próprio v·llór. I"iSO signif~
ca; em última instância, quf:"(l Governo, quando honrar pagando o saldo devedor, .;-,.,tar:.l, na verdade, ~ornprar·1o nov'lrnente do Sistema Financeil\ todas as casas e apartamentos
que foram ilusoriamente adquiridos pelos mutuários. Sei qu~
isso é :!lgo cónfundente.
1

Dezembro de 1991

o Congresso Nacional, que foi aqui aprovada, tentando cobrar
do Fundo de Comper:sação de Variação Salarial, taxando~o
como se fosse bem de capital e cobrando imposto sobre esse
fundo, que está pagando hoje os saldos devedor~s das casas
próprias. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal houve por
bem conceder a liminar pela inconstitucionalidade dessa matéria. Eminente Senador Cid Sabóia, existe uma_CPI apurando
os os rombos do Sistema Financeir:o da Habitação. Em geral,
porém, o que posso dizer a V. Ex~ é que o Governo tem
efetivamente que tomar providências para, de alguma maneira, ressarcir os cofres públicos, o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço as importânciaS fabulosas que beneficiaram os que
fizeram uso do Sistema Financeiro d~ Habitação para construir
suas casas.
Portanto, entendo que é importante o pronunciamento
de V. EX!' Temos que pensar seriamente nesse problema e
aguardar o resultado dessa CPI. De qualquer maneira, penso
que o Governo tem que criar o me_canismo de taxar esse
Fundo de _Compensação de Variação Salarial para minimizar
esse. estrondoso. rombo do Sistema Financeiro da Habitação,
que acabou por resultar no fechamento do BNH, pelo ex-Presidente José Sarney em hoa hora. Cumprimento V. Ex~ pelo
pronunciamento, mas quero dizer que, de maneira geral, talvez tenha sido esse o plano mais clientelista que já operou
nos últimos tempos em nosso País._

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Obrigado a
O Sr. CarlosP3trocínio- PcrmiteRme V. Ex• um apart~? V.__Ex• pe_lo aparte. Não tenho dúvida, Senador Carlos PatroO 3R. CID SABÓIA DE CA!<V 4.LHO :·· Ouço o Senador cínio, de que, nessa história, o Governo é vítima. Não tenho
Carlos Eatrocínio com muito r.r7 z.ér e logo depois ouvirei · dúvida porque, nesse hábito de enganar o Governo, o Brasil
aprimorou~se de tal modo que até instituições como a Sudam
o nosso 3enador pelo Espírüo S::u1ro, Elcio Alvares.
e a Sudene entraram nesse conto.
O~--. Carlos Patrocínio- .E%nente Senador Cid Sabói:t
- - Quanto à história dos benefícios, ·que teriam resultados
de Carva;!lo, V. Ex~ aborda .100 tema muifo momentoso e ecc,n6micos ou sociais, na verdade, o dinheiro foi aproveitado
de import:'.nCÍa fundamental pãn-:. •1ue se estabeleça de fato para o emprego indevido, às vezes na compra de iates, â.s
uma política habitacional verda-deh·.1mente voltada para aten- vezes em apartamentos de luxo. O fato é que a natureza
der o gra,·e déficit nessa área, (: ..He f'm noss_o País é orçado das verbas não se .seguiu, quando de sua aplicação, em mãos
em cerca de dez milhões de moradias. TalveZ tenha sido, empresariais daquela época. Não duvido que tenha havido
na História do nosso País, o piemo da casa própria o mais no Sistema Financeiro um mundo de ilegalidades. É claro
fracassado, haja vista, eminente Sc·na.Jor, que tivemos conta to que houve! O saldo devedor não é apenas de 20 bilhões de
há pouco tempo com o Exm~ Sr. L'... ~·-idente da_ Caixa Econó- dólares. Essa é a cifra de meses atrás. Hoje esse número
mica Federal e S. E.;.cf nos· assegurava que o rombo do Sistema deverá estar sobejamente superado.
Perguntamos, dosamos aos ouvidos da Nação: Quem
Financeiro da Habitação está em ~orno de, no mínimo 20
bilhões de dól2.res. O que se- fez 1t-~ste País taivez tenha sido fraudou tudo isso'? Os agentes financeiros? Houve mutuários
privilegiar aqueles que menos necessitavam desses emprésR fraudadores? Ou.:> inte:rmediários houve qUanto a is.so? O Gotiinos do Sistem~ Fõ:nanceiro da Hãbi ~ação. Em vários jornais, verno foi enganarlo ou deixou-se .enganar ao longo dos anos?
já tivemos oportur:idade de ler que:~, en"iuanto um cidadão Daí a necessidade da Comissão Parlamentar de Inquérito,
que mora num apattarmento de co"Certt!ra em Ipanema ou que apura toda essa ç~;estão.
Leblon paga 20 ou 40 mil cruzeiro, de pre.~tação, um descamiO que quer que tenha sido não autoriza os agentes_finansado, ali pertinho~ na favela da Rocinh;,, _está pagando 40 ceiras a essa eterna hist:Jria de diferenças de prestações, comou 50 mil cruzeiros ror um imóvel com doi:; quartos apenas. putadores que nunca ~ão entendidos, usando uma liJ:!guagem
Por isso, eminente-sc~nador Cid Sabóia de S<iivalho~ o pronun- terrível para aniqttilar as possibilidades financeiros do adquiciamento de V. E;·.·. ev~dentemente, ch~;r;!a-nos a. atenção. rente de apartameJJto, ou do adquirente de casa. O que que:r
erá eXistir alguma Ji1iustiça, alguns cas:j,, tãoRsomente, em que tenha havido, anteriormente, no sistema financeiro, tei:tha
que ocorra que V . .r::·.:1 está asseverandl'>, ·JU ~eja, que uma o Governo sido iludido, ou se tenha deixado ilvçli_r, não_justipessoa está paganr!. •.l t..;; milhões pelo sa.~(jo devedor de um fica que se tire de mumários humildes, de modestos f~n~io
imóvel, quando o imJ•:el. não vale isso sequer. Mas, no geral, nários públicos, importâncias extraordinárias que acompao que ocorreu foi c;:u-~ ~-~pagou apenas_!,l_m_preço simbólico nham sempre o documento de cobrança da prestação da casa
· ~
por esses apartam~n'J:,, por essas casas edificadas através própria.
Há um exemplo dessa situação no meu Estado: somente
do Sistema Fínan~it.:;._da Habitação, o que propiCiou esse
rombo majestoso de r,·l,iis ;n bilhões de dólares, que o Governo' ue-Ste cirio, o mutuário já pagou a diferença coqespõndente,
está agora tentando,. C:t•, 11:na maneira ou de outra, min_ímizar. fio mês~· a cini:o ou sei_s vezes a prestação. Quando pensou
Ainda há pouco o CfV\>dno má.ndou um-a -mensagem para que estava livre, no mês seguinte veio outra diferença; no
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terceiro mês, outra; no último mês, de uma prestação de mutandis, a situaç_ão do mutuário é quase que idêntica a do
40 mil cruzeiros, mais ou menos, veio-iúff~débito que elevou consorciádo. E nós, para espanto de todos os brasileiros, estao valor para 80 mil cruzeiros. De t_al forma que o mutu~rio, mos verifiCando que os nossos ·ntutuâ:rios, os nossos partici~
cujo exemplo estou citando, não tem o clireito de saber quanto pantes de consórcios fnra"ii vítimas de um verdadeiro alçapão.
é a prestação do seu ap-artainento, da sua casa própria, porque, As montadoras brasikl:-a~ •. de uma lorma quase acintosa e
em todos os meses há alguma diferença a- ajuStar, cobrada agressiva, diariamente estie anunciando nas televisões aumenpela Caixa Econômica Federal.
tos sucessivos de veíc1~.:us. Isso, no fundo, é uma verdadeira
E acontece algo muito estranho, Senador Çarlos Patro- burla, principalmen~e pa~·a aqueles que participam de consór~
cínio. Na era da informática, o que podem fazer" os servidores _ cios, po-rque·, na verdade, nas agências dessas montadoras,
da Caixa Económica Federai; -que ficam rios seus -balC"ô"es, os carros são vendidos com 30 a 40% de desconto e o pobre
é teclar o computador e verificar _Os números_ nele _cqntidos-.
do consorciado, que partici~ou de um consórcio para adquirir
Verificada a importância revelada pelo computador, o funcio- o seu veículo ou qualqut:r outro bem, é obrigado a pagar
nário da Caixa diz para o miserável mutuário: "O computador rigorosamente o preço de: tabela. Não é possível, a esta altura,
está dizendo que é isso mesmo". E a pessoa não tem com com um volume de inadímplência que r.l-tega a assustar, que
quem discutir. Se--apresentar um pedidO de revisão, é uma o Governo não ton1.e uma providência. Tivemos a oportunovela. Quem vai mexer com o Hsenhor deus computador"?
nidade de participar de um debate na Comissão de Assuntos
Econômicos, em que a Seéretáriii Dorothéa Werneck. interpc~
Computador virou deus neste País. Hoje a maior autoridade do País é o computador. Pelo computador se faz tudo.
lada pelo nobre Senador Esperidião Amin, não ofereceu neO computador, nas universidades, é um miserável, um desgranhuma medida concreta do Governo para coibir a política
çado que -prejudica os estudos, que não dá créditos, que não
de preço das montadoras e, muito menos ainda, para resolver
atende aos estudantes; ninguém pode discutir com ele. O
o problema dos consorciados que estão sendo verdadeiracom'putador é unilateral. Os operadores apenas ousam permente vítimas de uma armadilha. Com um detalhe mais grave:
guntar: -Sr. CompUtador, o que há nos seus intest_inos?"
a única solução - isso cau~0 1i pasmo entre todos nós - foi
a de prolongar o prazo dos con::;órcios. Acredito sinceramente,
Então, o computador revela ·aqueles dados e o· operador diz
para o consulente: " - É- Isso mesmo, o corilputador está
nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, que o problema do
dizendo que é iss_o"._
mutuário é muito aflitivo - sabqnos dessa angústia nacional
A Caixa Económica Federal tem um computador que
-; por isso esta Casa tem de permanecer atenta também
para o problema dos consorciados. Hoje, inclusive, já tive
ninguém entende. É mais perverso que Hitler, mais diabólico
o prazer, infelizmente no apagar_das luzes desta Sessão Legisque Mussolini. Em nenhuma hipótese, ess_e computador erra
favoravelmente ao mutuário; ele só erra contra o mutuário.
lativa, de assinar uma CPI para apurar o problema dos consórE não há jtiiz no munâo que se volte contra o computador.
~os. que considero uni dos·mais gi"aves deste País, um verdaA informática:· passou a ser a grande protetora _das inusitadas
deiro atentado à economia popular, que está levando brasileiros, de norte a sul, a uma angúsria_ que chega a ser insuporocorrências de desrespeitos aos direitos contratuais d,e quem
tável. Então, nest~ momento, s_olidãrio com seu pronunciavai a urna casa bancária e se depara com um computador.
mento e com os rnu.ti1ários do sistema habitacional, quero
Não sei como será a legislação do futuro, mas deverá
convocar, dentro do seu discurso, é< atenção desta Casa para
eXisrir õ direito dos computadores, o direitO de contestação
a grave situação, at~ c~rto ponto 3frontosa, daqueles que,
aos computadores. Assim como há uma Vara especial para
registro· público, assini t::onl.ó há uma Vara especial para a
assinando um consórcio, hoje amaldiçoam a hora de que parrifamília, talvez, amanhã, exista a Vara dos computadores; do
ciparam desse tipo de v.enda de veículos. Faço· um- registro
também de que o Governo não pode admitir, de maneira
mesmo modo que há o Juizado das Pequenas Causas, "talvez.
nenhuma, que as montadoras de veículos façam aumentos
um dia, vá existir o juizado para computadores_ irresponsáve"is
quase diários, em um verdadeiro acinte à situação brasileira
e perversos.
Não sei o que acontece com os computadores. Mas sei
que estamos vivendo e, muito mais ainda~ estimulando-úma
burla em que o consorciado pague U'l1 preço que não é o
que esse computador da Caixa é de lascar, tem a mesma
praticado no mercado.
iniagem da atual política governamental: liquida os menores,
esmaga os pequeninos, tira as calças dos_ descamisados O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Obr(gado a
ainda bem que há cuecas, Sr. Presidente.
V. Ex" pelo aparte. V. Ex" referiu que o senador ESperidião
Amin perguntou à Secretária Dorothea· Wemeck sobre o asO Sr. Elcio Álvares- V. Ex• me permite um aparte?
-_sunto_ e ela não re~ponde;u, mas garanto q'.tC:- riu, porque este
O Sit. CID SABÓIA DE CARVALHO ...:. com prazer
Governo, quando_ não responde concreta_me_nte, ri.
ouviiei V. Exa
- O Sr. Ro.nan OTito- Permite-me um aparte, Senador?
O Sr. Elcio Alvares- Senador Cid Sabóia de Cftvàlho,
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO ....:concedo o apar·
obviamente V. Ex• está trazendo um quadro angustioso refe- te a V. Ex•
rente aos mutuáríoS. Mas gostaria, nessa fala noturn·a. de V.
Ex~ ..,.... porque a sessão já se alonga bast~nte - de Colocar
O Sr. Ronan Tito- Noore S~nador, as quc;;stões_da habium outro problema também; é visível a preocupação de alguns tação popular, dos consórciOs~ do automóvel resumem-se em
brasileiros que, participantes de um sistema, estão-se vendo
urna só: estamos- com uma economia degringolada. Mas a
inteiramente insolventes no momento. Queria convocar a questão habitacional, que tem uma proteção em todo o mundo
atenção desta Casa, dentro da magnífica participãção ae V. civilizado - lembro-me de uma visita que fiz aos Estados
Ex•, para outro problema grave e sêriO CJ.ue deve ser abordado üiiidos no início -d~ ano passado e eles anunciavam que havia
imediatamente pelo Governo e não pode ficar renegado a urtr escândalo, um estouro, Hão da caderneta de poupança,
segundo plano. Trata-se· do problema dos consórcios. Mutatis mas daqueles institutos de finil.r.ciamento da crdem de 20

8756 Sexta-feira 6

DIÁRIO
NACIONAL
Ü).
- . DO CONGRESSO
- ..
.. ---·(Seção
.
-- ..

bilhões de dólares. Voltei mais tarde para estudar a questão
da dívida exterria- quero dizer a V. Ex•s _que fui aos Estadqs
Unidos umas cinco vezes e apenas uma por conta do Senado~
nas outras vezes fui à::; minhas expensas e o déficit era da
ordem de 40 bilhões de dólares._ Na terceira vez, o estouro
já estava em 200 bilhões de dólares. Para resumir, Srs. Senado~es. a última conta que apuraram nos Estados Unidos do
estouro dessas agências de habitação foi da ordem de SOO
bilhões de dólares. E o Governo e o Congresso encarandç:>
aquela situação com normalidade: "É isso mesmo, o Governo,
em todo lugar, tende a ~-ubsidiar porque,_ afinal de contas,
é a questão da habitaçao:•. E ninguém mais tocou no assunto.
Não deu IPM, não resultou em coisa alguma. E aqui no Brasil
anunciam as autoridades da Caixa Económica Federal que
há um furo de 20 bilhões, e sabem V. Ex•~ isso acontece?
Cada governo, cada Presidente da República, cada autoridade
financeira que entra dá o golpe da inflação baixa para confiscar. Quando visitou o Bi'asil Giscard D'Estaing, que era um
grande economis_ta francês. e. depois el~geu-se Presidente da
República da França. o 1\.fimstro Delfim Netto perguntou a
ele: "0 que V. Ex~ acha da dec_isão de amarrar a questão
da inflação aos seus índices?" E ele respondeu: ••Para furtar
não há nada melhor''. E essa resposta foi dada publicamente,
no salão do Hotel Glória para todo mundo e foi registrado
pela imprensa. Então vejam, e o grande furto que tivemos
recentemente, aquela '"garfada" de prender os depósitos da
Caíxa Econômíca, toda a poupança. Aquela ''atitude'', naque·
le momento, prendeu-se apenas a pessoa física, em t~rno
de 35 bilhões de dólares. Liberados 21, a "garfada" foi de
14 bilhões de dólares. Mas para fazer essa "garfada" no contribuinte, no poupador, no consumidor neste P'ªís, mais ~a~de
repercutirá, também, na caderneta de poupança. É a, um.ca
vez em que o pobre ganha. Agora querem cnar um refinanciamento do Fundo\. Os contratos são claros: quando se paga
a última prestação, morreu o débito. Inclusive, todos os mutuários pagarir-, além dessa prestação, assinada em contrato,
o seguro. Tenho a impressão de que as autoridades que estão
tentando ••garfar" desta vez os mutuários do Sistema .Financeiro de Habitação, não terão mínimo êxito. Eu gostana também de deixar c1aro que a questão da habitação popular,
se em todos os países do ~undo deve ser uma preocupação
dos governos, _muito mais deverá ser nes.te Pafs em que _o
salário mínimo neste momento, está abaixo de 50 dólares.
Talvez um dos ~enores salários m{nimos do mundo. E_ vejam,
por outro lado, enquant9_se corrige a inflação cornos ~ndices
corrigidos, o que fazem com o salário? C~~gelam-no. Isto
é vergonha nacional. Mas o que eu estou~ -~chando, noQre
Senador, é que a coisa não está ruim assfm, não. Porque
vamos quebrar, todos .. e isso. acontecendo estarem9_s__ ~odos
na mesma situação.
Muito obrigado.

'
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OSr. Ronan Tito- V. Ex~ não está se referindo a nenhum
cargo público não é?
O SR. CIO SABÓIA DE CARVALHO - Não, me refiro
a sua cadeira aqui que deve ser preservada, porque V. Exl
tornou-se uma: presença da mais alta expressão nesta Casa.
P3ra alguns Senado~s ~tingirem a maturidade são necessários alguns m·ariâatos, é esse o problema. ~uitas vez~s _o
Serrador pensa no encerramento de sua carreira, pensa: já
cansei e vai parar exatamente na hora que mais pode contribuir
por ter alcançado sua maturidade. V. Ex• ati?gi~-a plenamente. Seu aparte é altamente esclarecedor, pnnCipalment~,
quando ressalta o aspecto jurídico e não económico, ê quando
o mutuário paga 'o seguro-, que é para honrar o saldo devedor.
Como irá ·o Governo pagar o saldo devedor? Essa colocaçãO de V. Ex• é muito inteligente e essa comparação -qu~
fez com os Estados Unidos aliviou a minha alma porque pensei
quê lá não existissem tai~ situações. ~as, elas exist~m e n?s
estamos dialogando no dia em que fahu a Pan Amencan Auways.
- Esse é um fato da maior gravidade. Estamos lendo nas
manchetes dos jornais a· falência da companhia de aviação
que era a s• dos Estados Unidos? mas que, emocionalmente~
como símbolo de nacionalidade, era a primeirfssima, tanto
que se esperava q.ue um dia, qualquer projeto que alcançasse
lugares nunca imaginados, levaria o logotipo dessa empresa
que entra numa fase falimentar da maior gravidade._
Agradeço a-v. EX". com muita honra de ter sido aparfeado. por todos esses detalhes. com toda essa riqueza que lhe
é própria.
_
Quero dizer ao Senador Elcio Alvares que S. Ex• entrou
no meu discurso com a mesma harmonia, qual fos_se o maestro
Elcio Álvares- aquele dos discos da Chantecler -,-quando
trouxe para o País uma harmonia extraordinária acompanhando os no·ssos grandes intérpretes. S. Exa vei~ e_ trouxe ao
meli ritmo a harmonia extraordinária do dram~. também,
do consorciado que visa à aquisição do seu automóvel. Esse
é tão infeliz, Senador Elcio Álvares, quanto o adquirente
da casa própria. Só que é uma infelicidade. ~umericame~te
maior - no que tange ao aspecto financeiro. Os negócios
são mais rápidos e de montante mais expressivo. São pessoas
que cabem numa faixa social um pouco acima do comum
dos estamentos que chegam à aquisição da casa própria. Mas
o drama é idêntico, e a irresponsabilidade jurídica maior ainda,
porque os consórcios, além de ilí~itos nas suas atividad~s,
ilegais nas suas projeções, são, ac1ma de tudo, atentatónos
à boa fé dos que se consortiam.
-O Sr. Magno Bacelar- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Ouço o nobre
Senador -Magnq Bacelar e a minha miopia está sendo ajudada
pelO. Senador Elcio Ál':ares. Quere_> ~izer a V., J?x• qu~ posso
não enxe_r,gar à_ distânCia,_ mas a v1sao do esl?mto. é ex~raor
dináriã·e-a auditiva romple_ta inteiramente a Identificação de

O SR. CID SABÓIA OE CARVALHO - Q aparte de
V. EX"
V. Exa, não some·nte este, mas to~os _as que são oferecidos
O Sr. Magno Bacelar- Nobre Senador, agradeço a c;>porpor V. Ex", têm eSS3 característica de ilustração de um parlatunidade que me oferece para participar de tão brilha.nte .e
mentar que se envolve com a questão económica com rara
competência. Ouvir o Senador Ronan Tito_ é sempre bom, _oportuno discurso nesta noite e alertar à Casa de que hoJe
proferi um longo disçu:rso, abordando o probl~ma.dos cons~r
quando concordamos, como agora, e bom também quando
divergimos, porque, de qualquer maneira, surge um debate
cios no Brasil, ocasi~o em qu~ o Senado~ EpJtáciO Caf~teJra
extraordinário. V. Ex• se transformou num analista econômico
Chamava aienç4o para o perigo de qu~ s_e está ampl~a.n~o
e eu tenho medo que seja atraído, por inteiro, patã essa ativi-. 3 -faiXa de pessoas que utilizam o consórciO Já para a aqms1çao
de eletrodomésticosetc., conclui~do que -chegaremos a um
dade prejudicando a de parlamentar, no futuro.
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ponto em que haverá consórcio até para a cesta básjca, da
forma como está acontecendo com o nosso País, com o salário

diminuindo e s·endo achatado a c;1_d_a ~di~.
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BNH. o que preocupa hoje, nobre Senador. é o. progrãma
do Governo intitulado PAIH/PEP que pretende atender ao
mutuário da faixa de 1 a 5 salários mínimos. É _que essas_
construções, e.se imagina que seja uma concepção capaz de
se ampliar com o tempo, terão também prestações_n1uito el~
vadas, e o que é pior, estão sendo construídas a distâncias
tais que o trabalhador que a adquiri~ não terá como pagar
o transporte para chegar ao trabalho, o que é uma injustiça
muito grande.
No meu entendimento, a falência do Sistema de Habitação é conseqüêôcia, Sobretudo, da escolha_de local. Pret.~n
dem atender ao pobre, ao trabalhador r.:-mcyertdo-o para locais tão distantes e com infra-estrutu:a precári~ que{': condenam a uma miséria ainda maior do qUe â que-viVi::'. ãnti!S
de adquirir sua própria casa. É o aparte que queria d?.r a
V. Ex•

locais de ama I!Xistência digna. t~ família dorme ali, mas,
na verdade, tem que passar o di!:! em outras ativiâades.
_
O novo sisrema hal?itacto_r!al e perverso, é desumano,
é seletivo, arlica ama divisãO físka ·5tl. l_)irãn1.1áe social, quando
essa divisão é plenamente imateri~i. rneramente ideológiCa",
é uma mera •.icção da ciênda. Posso s~:.·r de__ classe_ m~çlia e
morar vi~inho ,, um homem de el·te. Mas _o sistema de valorização Cz. tenà, ;,-, especulação imobiliílriz. íeva a pirâmide para
uma localiz&.ção geográfica. A classe :;.-:dia muda~se para um
outro lugar e :.1 pobreza vai para os ar;:-edores- da cidade.
Somemos tudo isso ao d_r_a_ma_da pr;~stação e imaginemos
que um "desgra";"atio'' desse entrou m•u1 cçnsóicio, __ af realmenteé terríveL An juntar meu di~~.;_u;:,o ao aparte do Senador
Elcio Álv:ues, como estou fazendo .::g-ara, traço o quadro
da desgraça do brasileiro, é terrív~l ~. :~ mutuário da casa própria, cliente da Caixa Económica e ü.:insorcíàdo em busca
de adquirir o r.en p:-óprio carro, o ~;;u. ;r;·óprfo veículo.
Sf. President.::, muito obrigad.-•1.! t!<~s.culpc o alongamento
da tala.
Durante o discurso do Sr. Çi4_ Sabóia d~ Ç~rvalho,
o Sr. Rachid Saldanha Der:â, _:to Secretário, deixa a
cçdeira da presidência, que é OCUlJúda pelo Sr. Mauro
Ben~i"ides, Presidente.
O SR. PREJIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência r'!(le am Srs. Senadores que se cnoor;tram nos gabinetes qul: '.e c-m:&minhem para o plenário. Neste momento,
a Secretar ..(··Gerai da Mesa informa que, ao plemtrio, estão
apena.s 39 Srs. Senadores. _Há ~ma expec!aüva de que se os
Srs. Senador~ts demandarem ao plenário alcançaremos imediatamente um nú~~ro de 50 Srs. _S~nadores, pelo me:1os, para
'a apreciação d~ssas importantes matérias. A prime;ra delas
trata do aumento do Poder Executivo, já apreciad<' p!la Câmara dos Dem.1tados.
o

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Nobre Senad"r
Magno Bacelar, V. Ex~ toca- nurri assurirO qUé sempre inUitO
me interessou. Qualquer cidade brasileiia bem urbanlZã:Ua,
seja ou não capitàl de um Estado, antig<!ment.e era difererit~.
Na minha rua, por exemplo, meu pai, que era advogadr.,
morava no lado do sol, no meio do quarteirão. A seu lado.
residia um comerciante médio, logo depois,' Ogerente da- principal agência em Fortaleza do Banco do- Brasil_·-:-:- talvez fosse
só ela mesma a úiüca .-a existir crifãO - na: esquina, ümâ
mercearia; em frente, um saPateiro. Om -cO'rlidor -e vendedor
de peixes morava a so· m.etrõs .ct~..distân.cLa 1 bastava ~obrar
a esquina. Ali, tínhamos o sapateiro, tínhamos o vimde.dor·
de carne, tínhamos o honí.em de sete instrumentos que endireitava a instalaçáo elétrica, que consertava a instalação hidráuO SR. P~!l~ID~NTE (Mauro Benevides)- Soh:e a melica, que envernizava õS móveis e qoe dava uma_ arrumação sa, projetas c:~~e 3edo Edos pelo Sr. to Secretário. __:_.,.
nas casas em épõcas ni._ais fe_Stiva$.. Ali, tínhamos o. oper.Sriu
São liJo::. os :seguintes
e o funcionário altamente qualific'adot o tnédico, o denttstà.
PROJE fO DE RES.OLUÇÃO N• 100, DE 1991
As pessoas todas moravam próximas.
_
Àquilo podíamos chamar de comunidaL?c, porque havia
DispÕt" .oobre a remuneração dos Senadores.
como uns suprirem aos outros, do que resultava uma _çertrt
O
Senado
Federal resolve:
.
facilidade de vida. ..
Art. i o· É concedida aos Senadores .antecipação .;.k trinCom a_ construção _dos cOnjuntos h8.bhidãriaiS e com
especulação imobiliária, as pessoas de meiios renda foram ta e cinco_ por cento sobre o respectivo subsídio.
sendo tiradas desse convívio·: o sapateiro, o cortador de carne,
Art. 2o Quando os percentuais de reajuste dos S'!ivi.;
o eletricista. Aquela pessoa de atividade humilde foi morar dores da União. for~m diferenciados, a verba~~ ~~preser:tação
em cidades vizinhas a Fortale,za. As pessoas mais pobres que mensal dos Senadores ser_;i _determinada em xalor limítatio
moravam na Alde_ota, em Jacarecanga, em Benfica- bairros a-7/10 (sete décimos) do maior percentual fixado no APe.m
tradicii::máis de Fortáleza -tiveram que -ceder suas casa~. à I do Décreto-Lei no 2371, de 18 de novembro de 1987.
especulação imobiliária e ir para os conjuntos habitacionais
Art. 3° Esta Re$olu,ção_en~ra em vigor-_ na Uata de sua
nos arredores da cidade. U n$ _foram para o MuniCípio de ·puõlicãç-clO~ -retroagindO seus efeitos financeiros aolo..de iiovem·
Caucaia, outroS foram_ para Maranguape, outros para Mara- bro de 1991.
canaú.
Art. 4o Revogam-se as disposições em contrário-.
Passou a acontecer en_tão, uma_ seleç_ão económica dos
Ju~tmcação
moradores dos bairros. Em determinãdo trecho da Aldeota
somente os _!:Jrtraordinariamente .ricos pOderri -morar~ pOi.cãusa =
Através dos Projetas dco Lei n"' 2245, 2.205 e 2.206,
do valor da terra. Em Jacarecanga, um bairro de classe média, de 1991, e de iniciativa dos Poderes Executivo e Judiciáric,
vivem o capitão da Polícia, o Major, universitál:ios, jornalistas· foi proposta a revisão du remuneração dos servid~res civis
etc; Os pobres mesmos· foram retirados_da tradição da cidade e militareG e dos Millistro:: dos Tribunais Superiores.
e removidos para os conjun;toS habj_taçionals.
· Considerando que a reqú:nc:~.ãção dos membros d9 ÇoQV. Ex' toca nessa questão Social. Os co~juntOS habita- gress?' Nacional vem sendu P'';Vl5.t2: na mesma_data de revisão
cionais, localizados nos arredores, desprovidos de_ infra-es- da dos servidores civis da Ur.iáo, estamos propondo o presente
trutura, suigem mais como dormitório§ do que propriamente Projeto de Resoluçáo, con;;ed-.::ndo uma antecipação de 35%

:a

8758--

Sexia~felra

6

DIÁRIO

oo· C()NGRESSO NACIONAL, (Seção !J)

(trinta e cinco por centO) sobre o subsídio dos parlamentares.
bem como alterando a base de cálculo e a forma de pagamento
da verba de representação a que têm direito._
Esperamos, páis-~- cjue esta proposição seja aprovada por
todos _os membros desta Casa Legislativa.
Sala das Sessões, 5_de dezembro de 1991. -Mauro Bene~
vides - Alexandre Costa - Carlos De'Carli - Iram Saraiva
-·Lavoisier Mala.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• IOl, DE 1991
Dispõe sobre a remuneração dos servidores do Se·
nado Federal, e dá outras providências.

O Senado Federal resolve:
Art. to É fixado, como limite superior de vencimento,
o valor de Cr$623.352,(X) (seisçentos e vinte ,e três mil, trezenM
tos e cinqüenta e dois cruzeiros) para os cargos de Analista
Legislativo do Senado Federal.
_ .. ·-- ,
,__ _
Parágrafo único. O coeficiente resultante do_ valor definido no caput deste artigo, em relação ao atual maior valor
de vencimento dos cargos d~ Anal_ista LegisliitiVo, incide sobre
o vencimento -deiS demais cargos de provimento efetivo do
Quadro de Pessoal do Senado Federal.
Art. zo Os valores de retribuição dos cargos comissioM
nados e das funções gratificadas do Senado Federal passam
a ser os-constantes nOS ariêxos desta Resolução.
Art. 3a Sobre os valores fixadoS por esta Resolução,
inClusive os resultantes da aplicação do parágrafo único do
art. 1", incide o percentual de vinte por cento, a título de
·
· ·
reajuste.
Art. 4o Os acréscimos decorrentes desta Resolução são
extensivos aos -servidores do Cen"tro GráfiCo e do Centi v de
Informática e Processamento de Dados do Senado Federal,
cujas tabelas serão aprovadas pelos respectivos conselh_os de
supervisão.
Art. 5o O disposto nesta Resolução aplica-se,_ no que
couber, aos proventos de aposentadoria e às pensões decorrentes do falecimento de servidores dos órgãos por ela abrangidos.
..
.
Art._ 6o Esta Resolução entra em:·vigonr-á---:d~~a- de sua
publicação, com~efeitos financeiros a pa.rtir âe 1" de dezembro
,de 1991.
Art. 7° RevogamMse as disposições em contrário.
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Chefe- do Gabinete Pessoal do Presidente da ReM
pública
.
Servidores do PCC (Leis n•' 6.645no e 6,550/78),
com excCção dos -beneficiados com o adiantamento objeto do art. 8• da Lei n'7.686/88
Cargos em Comissão do Grupo DAS
Cargos de Direção das Instituições Federais de
Ensino
Funções Gratificadas - FG
Carreirã Diplomata
Carreira Auditoria do Tesouro Nacional
Polícias Federal e Civis do DF e dos ex-TerritórioS'
Federais
Carreiras de PJanejamento e Orçamento e de FiM
nanças e Controle
Procuradoria da Fazenda Nacional
Juizes do Tribunal Marítimo

95,00%
62,00%
61,90%
61,90%
61,90%
28,27%
28,27%
28,27%
28,27%
28,27%
28,27%

Desde o dia ta de novembro de 1989, o maior valor de
vencimento dos cargos integrantes da Categoria Funcional
de Analista Legislativo, Classe Especial, Padrão III, do Quadro de Pessoal desta Casa, é igual ao maior valor de vencimento fixado para os integrantes da Carreira Auditoria do
Tesouro Naciongtl.
Considerand() q~~ o projeto de lei mencionado reajustará
os vencíine-ntõs da Carreira Auditoria do Tesouro NaciOnal
em 28,2794%, estamOS propondo que este percentual também
incid~ sobre os atuai_s vencimentos dos cargos de provimento
efetiVo e que os valores de retribuição dos cargos comissio~
nados ~_das funções gratificadas sejam reajustados ~m torno
de 62%, de fo_rma que a remuneração dos .servidores desta_
Casa acompanhe, pelo menos em parte, oS-aumentos a serem
concedidos no âmbito do Poder Executivo.
É importante ressaltar que, para recompotmo"S o-valor
real da remuneração dos servidores do Senado Federal aos
patilnlares de janeiro de-199o,_tpmando-se_ por base a evolução
do INPC (IBGE), no mesmo perfodo, seria necessário que
o reaJustássemos_em mais de .351%. Portanto, o reajuste ora
proposto está muito aquém do necessário.
__ ~
.·
_. Desta forma, esperamos que eSta prOpOsição seja~ 3provada por todos os membros desta Casa Legislativa.
Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1991.--:- Mauro_Benevides -_Alexandre Costa - Carlos De'Carli - Iram Saraiva
- LOVoiSi~r Maia.

Justificação
Cori:í ba-se õo aà. 37, inCisO -X-, da COOsttrUlção Fed"eial,
ANFXO I DA RESOLUÇÃO N"
, DE 1991
a remuneração dos servidores do Senado Federal vem sendo
revista ná mesma data de revisão da dos _servidores civis do
Valores de RetriQuiçao dos C'.argos em Comissllo do Grupo
Poder Executivo.
· ..
.. · Direçao e As.cssoramento Supi:riorés- DA~
Pelo Projeto_de Lei no 2.245, de 1991, os servidores civis
e militares do Poder Executivo re~ceberão um reajuste linear
de 20% (vinte j)oi cerlto), -sé.icfO que alguinas _categorias.serão
Nível
Vencimento
Representaçao
contempladas com os seguintes aumentos_ (já estando incluído
o percentual de adiantamento):
Cr$
Cr$
%
Secretário-Executivo-de Minsitérios
-.-J05,55%
DA~
426.504,00
90
38~.853,60
Subsecretário-Geral Secretaria--GeraJ/PR
105,55%
se-cietáríOs-GeiaiS ~do MRE
105,55%.
313.139,~1
DAS-5
368.399,19
85
Secretários da-s~S_ecfetariãs da Presidêncía -daRe''
pública . .
.
99,86%
DAS-4
317.678,9i
80
254.L43,13
COnSúltor-Gerai da República
95,00%
Secretário-Geral dá Presidencia dá República
95,00%
DAS-3
269.597,70
75
202198,27
O!efe do F.stado-Maior das Forças Armadas
95,00%
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Valores de Retribuição dos cargos C'omis..,:ionados de
Asscssoramento Técnico e St.•crctariaúo P~~rlanl~oLa.Regime

Vencimento

Jurfdlco

Cr$

%

Cr$

Assessor Tl!cnico

Lei 8.11 Z/90

269.597,70

75

202.193,27

Assessor Técnico

CI.T

269.597,70

75

202.198.27

Sccret. Parlamentar

l.ei 8.112/90

198577,65

60

119.14ú,S9

Sccret. Parlamentar

CI.T

456.867,13

-

-

Dcnominaçlio

ANF.XO DA RESOLUÇÃO N°

, DF 1991

Valores de Retribuição das Funçoes Graiificadas

Sfmbolo

Valores (Cr$)

FG-1

390.101,35

FG-2

786.074,28

FG.:.3

208.053,85

FG-4

156.!J40,47

Representação de Gabinete

140.436,42

·O

Representação

substituição de 15.025.476.732 Bõm·s do T~souro do J?st~do
de São P<!.nlo- Série Especial- BTSP-· E, com vencimento
no 1' semestre de 1992 e sujeitas !; Lei ne 8.024, de 12 rle
abril de 1990;
-·
-Projeto de Resolução n' 98191, que :wtoriza o Estado
do Ceará a emitir e côlocar no mercado, ~través de ofert·as
públicas. L~tras Financeiras do Tesouro d•.1 E:,!ado (LFTE. ~·
CE), cujos recursos, advindos de tal emis~ã,o, s,;;rão destina de~
ao giro de 88% das 162.087.969 LFT&-,-C;:: vencíveis no l'·
semestre de 1992, conforme compromisSo da_qude Estado ratificado no Ofício' n'727191, de 18-11-91;
-Projeto de Resolução n"'99/91, que atr.toriza o Goveino
de São Paulo a emitir e colocar no mercado ';2~J.l61.891.514
Letras FinanceiraS do Tesuuro- do Estado v. ~.Jo _P;aulo LFTP - , data-base 30-9-91, destinadas à liquidt.êãó da terceira parcela correspondente a 118 do va~or dos pr :~tórios judiciais de natureza não alimentar pendentes Je p4gamento em
5-10-88· e
-Favoravelmente, no:; t~rmos de Substitutlv-:: que oferece ao Projeto de Lei do Senadon' 385, de 1991-CJ:nplementar,
que prorroga a vigência da Lei Complementai' n<} 62/89, até
31 de dezembro de 1992, e dã nova t'édação aos §§'2' é 3'
do arf. 29, art. 3"' e anexo iíriic'o.
_ _ _ _, =· _ "
..
__ _
As matérias fir.:arão sobre_ a ri:u:!sa- durãiJ,te_ cinco sessões
Ordinárias~ Para -recebimento de emendas, :nos termos do an;.
235, II, d, do Regimento Interno.

e

SR. PRESIDENTE '(Mauro Benevides)- Os projetos
lidos serão publicados e_ficat<io sobre a m.es:i dllrãPte ci!lCO
sessões ordinárias a fim de receber emendas. Findo esse prazo,
serão incluídos, oportunamente, na Ordem O.o_ Dia.
O
PRESIDENTE (M~uro Benevidesj- Forar.1 encaminhados ã publicação pareceres da Cmnis~ão_ 4~ As_suf!t9s
O SR. PRESIDEI':TE (Mauro Benevides) - Sob1 o a rneEcorió~lcM, :q_~e. ~onch.~eni p~iá ãpresentação das_ ~eguintes sa, requerimento que ~erá lido pelo Sr. 19 Secretário.
matérias:---:----- --,' ·'
- ..
É lido o seguinte , _ ..
-Projeto de Resolução n' 95/91, que aufoiiza a PrefeiREQUERIMENTO N• 887, DE 1991
. tura·d\rMunlcfpiode São Paulo a emitire cc;locar _no !I!ercado,
através de ófettas pUblicas, 1.672.667:,~43 Letras Fiiüt•:Jceiras
Senhor Presidente,
do Tesouro do Município de São Paulo- SP (LFTM-SP);
. Requeremos urgência, nos termo; do art. 336, alínea c,
-Projeto de Resolução n~ 96/91, que autoriza o Governo _ do Regimento Interno, para o ProjeLo d;; Decreto Legislativo
do Esfado de São Paulo a emitire colocar no inercado, através _no 136, de 1991 (n~ 33/91, na Câmara jt'S Deputados), que
de ofertas públicas, Letras· Financeiras-do TeSouro do EstadO aprova o ato que outorga permissão ao S1::;"tema Oró.s,de Rádio
de--S-ã-o-Pa:'trlo -(LFTP}-, -destirládãs; aô gii"o de 83% da-s e Televisão Ltda., para explorar serviço de-radiodifusã._.o_ sol;lo113.700.760 LFT vencíveis no primeiro sem~stre de 1992;
ra na cidade de Orós, Estado do Ceará
' '~PrOjeto dé ReSOlução n9 97/91, que au~orizil o--Govenio
. Sala das Sessões, 5 de de;:embro áe_l991 ..-.l:l1,1mberto
do Estado de São Paulo a emitir 44.121.869.0'90 Letras Fin'tn- ·Lucena - Maurício Corrêa -· Mac=o Maciei- Feroan,Jo
ceiras do TesourO do Estado de -são_- Paulo,-. LFTP -e~ --Henrique CardoSÇJ;~~
· ~ · -. - · ~ ·
_
. - ·---- ---··--- -"•.-- ..

SR.

0-~-.~---.~--.-~~--
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O requeri;.mento que acaba de ser lido será submetido ao Plenário,
após a Ordem do Dia, nos teimas do art. 340, II, do Regimento
Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa
.:>fícios que serão lidos pelo Sr. lo Secretário.
São lidos os segU-iittes;SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÕMICOS
Of/CAE/035/91
Brasnia, 5 de dezembro de 1991
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo ·2" do artigo 91 do. Regiment.o
Interno, comunico a V. Ex• que esta Comissão aprovou o
Substitutivo de autoria do Senador Eduardo Suplicy oferecido
ao PLS no 80 de 1991 que "institui o Programa de Garantia
de Renda Mínima e dá outras providências", em reunião realizada em 5-12-91.
Na oportunidade renOY.o a V. Ex• meus protestos de eleva~
da estima e consideração.
--

-

.

Secretaria Legislativa
Subsecretaria de Comissões
COmisSão de Constituição,,
Justiça e Cidadania
Of, n" 41191 CCJ

Brasilia, 5 de dezembro.de !99~1
Senhor Presidente
Nos termos tegimentars, comunico a V. Ex_a q~e esta
Comissão Aprovou o PLS 362, de 1991, de autoria do Sr.
Senador Odacir SoareS 1 que "cria a Supérintéitdênda da Área
de Livre Comércio de Guajará~Mirim, e dá outras providên~
cias". na reunião de 4-12~91.
Na oportunidade renovo a V. EX" meus prOtestos de elevada estima e consideração. -Senador Nelson Ça~neiro, Presidente.
~
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ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento no 845,
de 1991, de autoria do Senador Áureo Mello, solicitando, nos termos regimentais: o sobrestamento do
estudo do Projeto de Lei da Câmara n" 95, de 1991,
qUe Cria, na Justiça do Trabalho, Juntas de Conciliação
e Julgamento Itinerantes, a fim dC aguardar a chegada
do Projeto de Lei n" 1.445, de 1,991, que versa sobre
a mesma matéria.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Seitadores_ que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O estudo da matéria ficará sobrestado, aguardando a
çhegada a esta Casa do referido proje_to.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) -Esgotada
a matéria constante da Ordem do Dia.
Passa-se, agora, à votação do Requerimento no 887/91,
lido no Expediente, requerendo urgéncia para -o-projeto que
-outorga a permissão ao Sistema Orós de Rádio e Televisão,
para explorar serviço de radiodifusão na cidãde de_ Orós, Esta~
do do Ceará.
Os Srs. Senadores_que o aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
Essa matéria figurará na Ordem_ do Dia da segurida sessãoordinária subseqüe:nte.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) '--Nada mais
havendo ~ tratªr_. a Presidência vai encerrar os trabalhos,
convocando uma sessão extraordipátia ã reafiza_r-s~ hoje, às
20h35min, com a seguinte
·
-

ORDEM DO DIA
Item 1:

REQUERIMENTO N• 650, DE 1991

~

O SR. PRESIDENTE, (Mauro Benevides) - Cõin referência aos expedientes ·que acabam de ser lidos, a Presidêilcía
comunica ao Plenário que, nos termos dO art. 9i, §§ 2o
5o do Regimento Interno, abrir~se-á o prazo de cinto dias
ú.teis para interposição ~e recurSO, por um décimo· da compOSição da Casa, p~ta os Projetas de Lei do Senado. nos 80 e
362, de 1991, sejam apreciados pelo Plenário. -. Esgotado esse prazo sem interposição de recurso_, as proposições serão remetidas à Câmara dos Deputados.
,

a

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Passa-se à

Senhor Presidente,
· Vqtação, em turno _ún_ko, do -Requerimento no 650, dt
L991, de autoria do Senador José Eduardo, solicitando, no~
termos regimentais, a transcrição, nos -Anais do Senado Federal, do artigo publicado no Jornal do Brasil, edição de 24
de setembro de_1991, de autoria do Senhor Roberto Procópio
Uma Netto, intitulado "as greves e as e~t>re_s~s estatais:·.
O SR. PRESfDENTIJ: (Máuro Benevides)- Está encerrada
a sessão·. .
'
.
.---- . - - . '(Levanta-se a sessão às 20h32min.)
''

o

I

F-

Ata da 222!- Sessão, em 5 de dezembro de 1991
1a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura .
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Mauro Benevides

.
''

AmazOnino Mende& ~ Ainir I..ando-_- Antonio Mariz -Au;eo
Mello - Beni Veras - Carlos De",C'.arli - Carlos Pairoçínjo César Dias - Chagas Rodrigues C: Cid Sahóia de Carvalho Affonso Camargo - Albano Franco - Alexandre Cos- Coutinho Jorge- D_?rio Pereira- Divaldo Suruagy- Eduarta - Alfredo Campos - Almir Gabriel - Aluizio Bezerra - do Suplicy - Elcio Alvares - EpitácJO Cafeteira -:- Fernando

ÀS :Zo HORAS E 35 MINUTOs; Ãó{AM-SE
SENTES OS SRS. SI!NAri6RES:' -

PRE-
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Henrique· C..ardoso - Francisco' Rollemherg - Garibaldi Al-

Meira Filho- Alrriir Gabriel- Henrique-Almeida- Carlos
Patrocínio- Joãp França -Dario Pereira - Rachid Saldanha Defú- Valmir Campelo - E1cio Álvares -Jonas Pinheiro - Esperidião Amín -. Gersón Can,ata -Francisco
Rollemberg - Levy Dia<:.- Aureo Mello -César Dias Onofre Quinan -- Coutirulo Jorge - Lour'v'll Baptista Ir('.i11 Saraiva - Amazodino Mendes - L?:loisier Maia Hugo Napoleão-:---- Marluce ?Jnto --:·<Antvnio .Mariz -José
Eduardo - Ron~ldo Aragão -- ·_ Márcio Lacerda --:- Nelson
Wed~kin- Mário Covas---- (l<}ribaldi. Alve~~ f.ilho ~-Udª"cir
Nabor Júnior- Nelson Carneiro- Ney Maranha.o- Onofre Soarr.:s - Raimundo Lira -- R<.wan Tito --·- Cicl Sabóia de
Quinan - Oziel Carnetro - Rachid Saldanha DCn.1 - Renal- _Caf\'~Jho- José Fogaça_-- fhmmeto de 1,avor- Pedro
do Aragao - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Telmo Vieira - Simon.
Teotonío Vilela Filho - Valrrnr C'.ampelo - Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE IMaun, !knevide>)- Os requerimentos lidos serão votado~ ap;~., a Orrl.em d0 Dia, na forma
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevide>) - A lista do art. 340, inciso II, do Regifi,ent~: !'lterno.
de presença acusa o comparecimento de 67 Sr~. SC"nadores.
O SR. PRESIDENTE (\-la"ro B"nevides) --:-Passa-se à
Havendo número regimental, declaro aberta a sc.~sào.
Sob a prmeçao de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
ORDEM IJ(• G1 ·~

ves Filho- Guilherme Palmeira- Henrique Almeida- Hugo Napolcao - Humberto Lucena - Hydckel Freitas - Iram
Saraiva- Joa.o C.almon - Joao França- Joa.o Rocha- Jonas
Plnhciro - Josaphat Marinho - Jost"; Fogaça - José Paulo
Bisai -José Ricba- José Sarney- Jutahy Magaihaes - Lavoisier Maia- Levy Dias- Louremberg Nunes Rocha- Leurival Baptista - Lucfdio Parle lia- Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Marco Maciel - Marluce Pinto - Maurfcio
Corrêa- Mauro Benevides- Meira Filho- Mmsés Abrao-

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
1"' Secretário.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 888, DE 1991
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, "b'' l do
Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n"' 116,
de 1991, que dispõe sobre a remuneração dos servidores públiM
cos federais e dá outras providências. (Mensagem n"' 586, de
28-10-91}.

.

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1991. -Mauro Benevides- Humberto Lucena- José Paulo Biso! - Oziel Carneiro - Fernando Henrique Cardoso - Ney Maranhão Marco Maciel - Maurício Cortêa - Eduardo Suplicy Affonso Camargo __; Beni V eras - Chagas Rodrigues Moisés Abrão - Lucídio Portella - Irapuan Costa Júnior
- Abdias do Nascimento --Louremberg Nunes RochaMeira Filho- Almir Gabriel- Henrique Almeida- Carlos
Patrocínio- João França- Dario Pereira- Rachid Saldanha Derzi - Valmir Campelo - Elcio Álvares -Jonas Pinheiro - Esperidião Amin - Gerson Camata - Francisco
Rollemberg - Levy Dias - Áureo Mello - César Dias Onofre Quinan -,Coutinho Jorge - Lourival Baptista Iram Saraivá. - Amazonino Mendes --Lavoisier Maia Hugo Napoleão - Marluce Pinto - Antônio Mariz -José
Eduardo - Ronaldo Aragão - Mareio Lacerda ·- Nelson
Wedekin- Mário Covas- Garibaldi Alves Filho- Odacir
soares- Raimundo Lira- Ronan Tito --JOsé FógaçaCid Sabóia de Carvalho - Mansueto de Lavor - Pedro Simon.
REQUERIMENTO N> 889, DE 1991
Requeremos urgência, nos termo_s~du art. 336, '~b", dç __
Reginiento Interno, para o Projeto de Lei d~ Câp).a_:r_a_n"' 117,
de 1991, que dispõe sobre os vencimentOs dos Membros do
Ministério Público da União, e dá outras providências.
Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1991.- Mauro Benevides - Marco Maciel - Humberto Luc.en_:;t.-- Teotônio
Vilela Filho- Fernando Henrique Ca-:-doso .::_-1\1ãuffCiO éorrêa- José Paulo Bi:ml-E<iuardo_SuplicY-:- Oziel Carneiro
- -Affonso Cainatgo . . . . .:, Beni VeraS - Chagas Rodrigues
-Moisés Abrão- Lucídio Portella- Irãpuan Costa Júnior
-Abdia's do Nascimento- Louremberg NuJ;I~S Rocha-_

Item 1:

Votação, em tum o único, ê.o Requerimento no:-650,
de 199.1, de autoria do Sena..-Jrn José Eduardv, solicitando, nos termos regimen.ai5, i transcrição, nos Anais
do Senado Fed<:ral,_ do artigo pnblicado no Jornal do
Brasil, edição de 24 de seter.1"':_,!"J de 1991~ de .:!'.Itoria
dn Senhoi RobertO Procépíc U-rna Netto, intitulado
"as greves e as empresas estatais.".
Em votação.
Os Srs. Senadores que o apro•taiP r~ueíram permanecer
sentados. (Pausa.)
·
Aprovado.
.·
Aprovado{. 'equerimento, será fdta. a tr:mscrição solicitada.

AS CR~:VES E AS EMPRESAS ESTi.TAIS
R«lber~o

Lima Neto

*

As recent:e') &re··Jes, dos petroleiros e Gr-s bancários, são
excelente Inal~rial d•.:. refleXão Sobre as· ém!Jre~s estatais e
bs iriales do mon0pôHo.
··
Comecemos examinando a greve dos- b<?".~ccs. Por que
·
a greve floresc~u nGs bancos esta.tai~, Bancc-dü Brasil,_ Caixa
EOOnômica Ft:deral e bancos estaduais? Por quf: a -greve nos
bancoS-_privados foi rH.pidameilte superada, enq;.~amo que a
dos bancos estatais_confirillãva? É curioso que, (':Xi?tamente
nessas instituições} o':lde Se pagam os sair< rios mcüs r..ltos do
setor, as greves pr;_1!an.ml
. E a greve petr.-,!dra? E o ,moqopólio da petr,)i>r.H:? Não
vou discutir a relevância que teve o mor., ·pl~lio pan• r~ consolidação da Petrobrás. Porém, a questão que (leve sercx:::nlinada
agora é se ela é oU não uma einpresa efiGiente e cor,:,pctitlva.
Se 3. Petrobd.5 ~uma empresa competi~iva, o monopólio
de petróleo não fã·l.mais sentidO. Pelo contrário, seria s?udá.vel
que fosse incentivrv.lo o (jurgimento de colt'petidores, per dois
motivôs: o primei;o é que o aparecimento de competi ;~ão
poderá forçara Pe~t_ôbrása ser mais eficiente ainda. O ~egtmdo
é que, se acaso o :nercado consumidor C•)i1tasse com 0·- 1 h ?_s
alternativas de fornecimento, dificilmente ~s ?.~ivistas sindic;âs
teriam colldiÇões de chantage:ara Nação.
P-or outro lado, se a resposta à pergunta iriicial é de que
a Petrobrás aindá-n-ão é -~fici:_~te e competitiva,·com r.1~1s
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de 20 anos de vida, pod_emos concluir que ela não se tqrnará gados, das medidas mais duras que a empresa pode vir a
talvez jamais competitiva, a menos que o modelo seja mud~do. ser obrigada a colocar em prática; tais conio demissões e não
Crie-se competição para ela, pois asSim á. empresa terá que pagamento dos dias parados. Ao contrário do que muita gente
se aperfeiçoar-.. .
pensa, as greves, mesmo quando já envolveram a totalidade
Em síntese, se a Petrobrás é e.ficienie, devemos acabar dos empregados, são -decididas e dirigida~_por urn.a blinoiia
com: o monopólio do petróleo, para cr_~ãr alternativas que de ati vistas sindicais. Estes estão! principalmente, quando pera tornem mais competitiva. Se ainda -não o é, que se cri~m ~tencem à CUT, fãz~rldo a greve com objetivos políticos, enaberturas para, através da concortêhcia, forçá-Ia a ser. Como quanto a maioria silenciosa est~ _sc;>mente buscando _compenR
- produto principal, estaremos protegendo o sofrido povo brasi- sação econômica.
A comunicação externa é _té!ffibéw.fundamental. É imporleiro da chantagem anual de não poder sequer comprar gás
de cozinha.
tante que a opinião pública seja corretamente informada, e
A greve bancária em virtude da existência de vários ban- não seja influenciada apenas pelas inform~ções nem sempre
cos, públicos e privados, afetou pouco a população. Se, tam- verdadeiras dos ativistas sindicais.
bém no setor petrolífero, tivéssemos opÇões,-o povo não estaFinalmente, vamos falar sobre os princípios. É comum
ria vivendo o drama que hoje vive.
·nas administrações de empregados, no início da greve, ameaFeita esta introdução, podemos agora discutir a questão, çarem cOm demissões e não pagamento dos dias parados,
páfá-depois, no afã de resolver a greve, cederem nestes pontos.
tema deste artigo, que são as gieves ào setor público.
O primeiro ponto a ser lembrado é que, por serem os A greVe talvez acabe um pouco mais cedo com tais concessões
bens e serviços produzidos pelo setor público, geralmente de última hora, mas as sementes para a próxima greve já
essenciais, ãfé por serem as empresas e autarquias do setor estarão plantadas.
A administração não deve fazer ameaças que não prepúblico na maioria dos casos monopólistas, as greves que
ocorrem nestes setores são importantes, e podem afetar a tende cumprir- isto é questãO de princípio. A administração
vida do país. Como exemplo, é só examinar algumas áreas não deve concordar em pagar dias parados, a menos que
onde o Estado está. envolvido em condições monopolistas: seja legalmente obrigada - jsto também é questão de princípetróleo, comunicação, energia elétrica etc.
pio. A administração também não deve readmitir empregados
demitidos. Se estes princípios forem cumpridos, talvez a greve
Deste fato tiramos algumas constataçóes .impoftantes:
-greves nesses se tores sáo excelentes veículos de cont.es- _ dure pouco mais, mas, em compensação, a próxima greve
tação política. Na ffii:!_ÍQ_ria _dos casos o objetivo primordial demorará muito mais pâi:a Ser deflagrada.
Ao rever este artigo para publicação, leio nos jornais
é criai" problemas políticos para o Governo, e apenas secundariamente conseguir.- ganhos para os empregados envolvidos de segunda-feira que a greve dos petroleiros está chegando
nas greves. Isto é_ verdade para as lideranças sindicais que ao fim. Em Cubatão o superinfendente prometeu readmitir
dirigem a greve, airida que, para a maiorià dõs empregados, 11 trabalhadores dispensados, inclusive três dirigentes sin_diR
sua fundarnentâ.ção seja principalmente económica;
cais. No Rio, a Administração Central discute com o presi-em virtude -do monopólio, o Governo está em situação dente do sindiCato a revalidação de cláusulas sociais anunciadas
estrategicamente inferior dufànte a greve, e sujeito às chanta- pelo TST (!). Não me surpreenderei se, depois dessa chantagens de um movimento sindical que, n~o caso da CUT, tem gem feita ã Nação e que só foi abortada graças à lucidez
motivação eminentemente política. O qtie eles querem mesmo e- firmeza do TST, ninguém vier a ser demitido e os dias
é derrubar o GO-verno Collor.
parados vierem a ser descontados ou, se o forem, talvez o
Conseqüentemente o lado patronal - o Governo - já sejam suavemente, sem juros e_ sem correção monetária.
Coisas de empresa estatal mesmo ...
entrou na greve em situação de extrema inferioridade. Para
Com este tipo de atitude, a administração da empresa
atenuar este problema.~ deve-se ter preparado com antecedência, um plano estratégico, discutido até nos mais altos estatal consegue reduzir em alguns dias_ a paralisação-. Em
escalões do Governo. Normalmente não é isso que acontece: compensação, fica demonstrado para todns os_ empregados
ainda que as greves sejam previsíveis, o plano estratégico, que é fácil fazer greve, que-a greve, mesmo ilegal, traz ganhos
quando existe, não é discutido nos altos escalões, a não ser para os empregã.dos. A chantagem cOmpensa. Aposto que,
antes de um ano, haverá outra greve.
quando a greve já está conSlmiãda. Então, Inês é morta.
Tendo-se ou não, plano estratégico previ~mente discu.tido
e aprovado, a greve começou. O que fazer agora? Agora
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Está esgoa empresa precisa de um plano. Se não eXistia a.ntes, bá que tada a matéria constãnte da Oidem do Dia. Passa-se, agora,
fazê-lo agora.
à apreciação do Requerimento na 888/91, de urgência, lido
O problema do plano de última hora é que algumas saiu~ no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n" 116,
ções, que demandam tempo para preparaÇão, como, por de 1991.
exemplo, aumentar os estoques estratégicos, não podem mais
Em votação.
ser considerados.
Os Srs. Senadores que o aprovam queifam permanecer
Mesmo assim, melhor ter um plano de última hora que sentados. (Pausa.)
nenhum plano. Não posso me estender sobre detalhes de preAprovado.
.
paração de um plano, mais quero ressaltar dois aspectos imAprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciaportantíssimos. Infelizmente eJes são normalmente relegados ção da matéria.
_
_
_ _
por serem difíceis ou incómodos.
_
Discussão, em turno único,' do Projeto de Lei da
Câmara dos Deputados na 116, de 1991, de iniciativa
O primeiro desseS áspectÕs é a comunicaÇão. Ela deve
do Presidente da República que dispõe sobre o reajuste
ser feita para dentro e para fora. Para dentro, para mostrar
da remuneração dos Servidores Públicos,.corrige e reesaos próprios empregados a p10blemática da empresa, o que
trutura tabela de vencimentos e dá outras providências.
ela está oferecendo e quais os incovenientes, para os empre-
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(Dependendo de parecer da Comissão de Assun.tos
Econômicos.)
Solicito ao nobre Senador Cid Sabóia de Carllalh.o o pareCer _da Comissão de Assuntos Económicos,
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE.
Para emitir -pã.rece·r. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente.
Sr"~ e Srs. Senadores, não há o que questiOnar quanto a essa
matéria. O parecer é inteiramente fâ.voráv'el.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer
do nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho conclui fa_voravelmente ao projeto.
_
__ .
_ ._ __ ___
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão
do projeto, em turno tlnicó. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
_
A matéria vai" à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 116, DE 1991
(N• 2.339/91, na Casa de origem)
(De iniciafiva do Senhor Presidente da República)
Dispõe sobre o reajuste da remuneração dos servidores públicos, corrige e reestrutura tabelas de vencimentos e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o É concedido, a partir de 1o de dezembro de
1991, reajuste de vinte por cento sobre os vencimentos, soldos
e demais retribuições dos servidores civis e milítares do Poder
Executivo, da administração direta, das autarquias, inclusive
as em regime especial, das fundações públicas federais e dos
extintos Territórios, vigentes no mêS imediatamente anterior
ao da publicação desta lei,
Parágrafo único. O percentual de reajuste a que se refere este artigo incidirá também sobre as tabelas constantes
nos Anexos desta lei e sobre os valores explicitados nos arts.
3" e 16.
.
- Art. 2" E concedido, exclusivamente aos serVidores
pertencentes ao Plano de Classifjc~ção de Cargos a que se
referem as Leis no 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e no
6.550, de 5 de julho de 1978, que não foram beneficiados
pelo adiantamento pecuniário óbjeto do art. 8" da Lei n" 7 .686,
de 2 de dezembro de 1988, adiantamento no valor correspondente a trinta e cinco: por cento, calCulado sobre os vencimentos constantes do Anexo I da Lei n" 8.216, de 13 de
agosto de 1991, corrigidos pelos reajustes e antecipações gerais, inclusive a prevista pelo art. 1" desta lei, sendo considerado também para cômputo das vantagens pessoais.
Parágrafo único: A· partir de 1" de janeii'ó de 1992, o
adiantamento a- que se refere o caput será equívalente ao
estabelecido pelo art. 8° da Lei no 7.686, de 1988, passando
os servidores que fizerem jus aó- adiantamento ora instituído
_____ a perceber valor, sob esse título, exatamente igual ao recebido
pelos servidores beneficiados naquela lei.
Art. 3_" É_ fixado,_ como_ limite superior ~e_ vencimento,
o valor de Cr$623.352,00 (seiscentos_ e vinte é trêS. mil, trezentos e cinqUenta e dois cruzeiros) para as carreiras de Diplomata, Auditoria do Tesouro Nacional, Polícia Federal, Polícia
o···
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Civil do Distrito Federal e dos extintos Territórios, de Planeja·
menta e Orçamento e de Finanças e Con.trole, da Procuradoria
da Fazenda Nacional, bem como de retribuição do Juiz-Presidente do Tribunal Marítimo, cujas tabelas de vencimentos
são as constantes nos Anexos I a _VI desta lei.
Art. 4o Os valores de vencimentos -dOs serviçiores _da
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - _SUDAM, da Superintendência da Zona Franca de Manaus SUFRAMA, da Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste -SUDENE, da Fundação Jorge Duprat Figueiredo
de Segurança e Medicina do Trabalho- FUNDACENTRO,
da Fundação de Nacional de Sa_ú_de - FNS. de nível auxiliar
do lnstitutode Pesquisa Económica Aplicada - IPEA, da
Fundação Roquette Pinto, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação- FNDE, da Comissão_Executiva do
Plano da Lavoura Cacaueíra - CEPLAC e dos especialistas
passam a ser os constantes no Anexo XI desta lei.
§ 1" Os órgãos e entidades _mencionados neste artigo,
trinta dias ~pós a publicação desta lei. procederão ao enquadramento dos servidores nas respectivas tabelas de vencimen--tos, mediante a aplicação dos critérios de enquadramento de
pessoal estabelecidos nos seps planos de classificação e retribuição de cargos ou em níveis, classes e padrões cuja posição
relativa na nova tabela seja correspondente à qUe anteriormente ocupava, prevalecendo o critério que for mais fã.vorável
ao servidor enquadrado.
§ 2" Para o posiCionamento dos servidores especialistas,
ocupantes de cargos de nível médio, serão consideradas as
atribuições pertinentes aos respectivos cargos e as dos especificados nos Anexos X e XI da Lei n" 7:995, de 9 de janeiro
de 1990.
§ 3" Havendo diferenÇa de- Vericlni.ento, em decorrência
da aplicação do disposto neste artigo, este valor será pago
a título de diferença de vencimentos, nominalmente identificada, sendo considerada também para cálculo de vantagens
pessoais e se sujeitando aos mesmos percentuais de revisão
ou antecipação dos vencimentos.
Art. 5o A gratificação de que trata o inciso VIII do
§ 3" do art. 2" da Lei n" 7 .923, de 1989, é devida aos servidores
ocupantes de cargo efetivo de nível superior da Fundação
Nacional de Saúde.
Art. 6" Serão enquadrados no· Plano de Classificação
de Cargos, cria-do pela Lei n" 5.645, de 1970, mediante a
transfOrmação dos respectivos cargos efetivOS, os Servidores
absorvidos pelo Ministério da Saúde em decorrência da extinção das Campanhas de Saúde Mental, do Câncer e da Tuberculose.
§ 1" Os servidores serão incluídos nas classes de cargos
oU-Categorias cujas atribuições sejam correlatas com as dos
ocupados na data da vigência desta lei, observada a escolaridade, ~ especialização ou a habilitação profissional exigida
para o ingresso nas mesmas classes.
§ 2" Na hipótese em que as atribuições pertinentes aos
cargos ocupados pelos servidores não estiverem previstas no
Plano de Classificação de Cargos em que serão incluídos,
considerar-se-á a classe ou categoria semelhante quanto às
atividades, à complexidade, ao níVel de responsabilidade e
ao grau de escolaridade exigidos para o respectivo ingresso.
§ 3" .Os servidores serão localizados em referências das
classes a que se refere o parágrafo anteriot mediante seu
deslocamento de urna referência para cada dezoito meses de
serviço prestado no cargo ocupado na data fixada no § 1".
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ou em referência cuja posição relativa no Piano de Classificação de Cárgos Seja correspondente à ocupada no plano
de cargos anterior, prevalecendo o critério que o enquadrar
mais favoravelmente.
§ 4o O deslocamento a que se refere a primeira parte
do § 3o far-se-á a partir da menor referência da classe inicial
da categoria correspondente nb Plano de Classificação de Car-

gos.
Art. 7o Serão enquadrados nos planos de classificação
de cargos dos órgãos da Administração Federal direta, das
autarquias, incluídas as em regime especial, e das fundações
públicas federais os respectivos servidores redistribuídos de
órgãos ou entidades cujos planos de classificação sejam diversos daqueles a que os servidores pertenciam.
§ 1o Mediante transformação dos respectivos cargos, os
servidores serão incluídos nas classes ou categorias cujas atri~
buições sejam correlatas com as dos cargos ocupados na data
de vigência desta lei, observada a escolaridade, a especialização ou a habilitação profissional exigida para o ingresso
nas mesmas classes ou categorias.
§ zo Os servidores serão localizados em referências, níveis ou padrões das classes ou categorias a que se refere este
artigo determinados mediante a aplicação dos critérios de en~
quadramento de pessoal estabelecidos no~ planos de classificação e retribuição de cargos dos órgãos ou entidades " que
pertencerem.
§ 3o Na falta dos critérios a que se refere o parágrafo
anterior, a localização far-se-á rriediante o deslocamento do
servidor de uma referência, nível ou padrão para cada dezoito
meses de serviço prestado no cargo ocupado ?la data fixada
neste artigo, ou- em referência cuja posição relativa no plano
de classificação de cargos em que estiver sendo enquadrado
seja correspondente à ocupada no plano ~e cargos -~nteri<;>r,
prevalecendo o critério que o enquadrar ma1s favoravelmente.
§ 4° O deslocamento a q-ue se refere o § 3o far-se-á
a partir da menor referência, nível ou pãdrâo da classe inicial
da categoria correspondente no novo plano.
§ 5o Na hipótese em que as atribuições pertinentes aos
cargos ocupados pelos servidores não estiverem previstas no
Plano de Classificação de Cargos em ·qüe serão ·incluídos,
considerar-se-á a classe ou categoria semelhante quanto às
atividades, à complexidade, ao nível de responsabilidade e
ao grau de escolaridade exigidos para o respectivo ingresso.
§ 6' Na hipótese de Õs serVidores de-que traia-esta lei
perceberem, na data fixada no§ 7°, remuneração_ superior
à decorrente da reclassificação~ ser~lheS-á assegUrada a diferença a título de diferença de vencimentos, nominalmente
identificada, sendo considerada também para cálculo das van~
tagens pessoais· e se sujeítando aos rriesmos pCrCéntuais de
revisão ou antecipação dos vencim~_ntos.
§ 7' O órgão Central do Sistema de l'essoal Civil expedirá as normas necessárias à execução do disposto nesle artigo,
no prazo de noventa dias, contado da data da vigência desta
lei.
Art. go São transformados em cãrgos efetivos.os empregos declarados desnecessários por ato do Poder Executivo,
no período compreendido entre to de nlaio e 12 de dezembro
de 1990.
--§-ln --Os-cargos de ·que_-trata--este-.anigõ setãõ-(:iiOViâói
mediante o aproveitamento de servidores colocados em disponibilidade remunerada, nos termos dos arts. 30 a 32 da Lei
n' 8.112, de 1990.

.
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§ 2o O aproveitamento a que se refere o parágrafo ariterior ocorrerá no prazo de sessenta dias, a contar da data
de entrada em vigor desta lei.
§ 3o Os servidores que foram colocados em disponibilidade remunerada e que já tenham sido ou venham a ser
aproveitados em órgãos ou entid;ides cujos planos de classificação de cargos sejam diferent~s daqueles a que pertenciam
serão incluídos nos planos de classificação de cargos do novo
órgão ou entidade, mediante a transfonnaçãd em cargos efetivos dos respectivos empregos declara_çlos desnecessários, observados os critériOs fixados no art. 7o desta lei.
Art. 9' O art. 28 da Lei n' 8.216, de 1991, passa a
vigorar com as seguintes alterações_:
"Art. 28. Fica restabelecida a Gratificação de
Controle Interno, criada pelo Decreto-Lei no 2.191,
de 26 de dezembro de 1984, a qual passa a denominar-se
Gratificação de Orçamento, Finanças e Controle.
Parágrafo único. A gratificação será concedida,
a partir da data da vigência desta lei, aos servidores
das carreiras de orçamento e de finanças e controle."
Art. 10. A carreira criada pelo Decreto-Lei n° 2.347,
de 23 de julho de 1987, passa a denominar-se Carreira de
Planejamento e Orçamento, constituída das categorias de
Analista de Planejamento e Orçamento, de nível superior,
e de Técnico de Planejamento e Orçamento, de nível médio.
§ 1o São incluídos na categoria de Analista de Planejamento e Orçamento, mediante transformação dos respectivos
cargos, os servidores ocupantes de cargos efetivos:
I -da categoria de Analista de Orçamento;
I I - de nível superior do Instituto de Pesquisa Económica
Aplicada - IPEA;
III- de Técnicos de Planejamento do Grupo Planejamento, criado na conformidade da Lei no 5.645, de 1970;
IV- de nível superior, lotados ou em exercfcio há pelo
menos seis meses continuados, na data de vigêncía"desta lei:
a) na Secretaria Nacional de Planejamento do Ministério
da Economia, Fazenda e Planejamento;
b) na Secretaria Nacional de Economia do Ministério
da Economia, Fazenda e Planejamento;
c) no Depa~a_mento Regional de in.form~tic:a, em Brasília, da Fundação h_1stítUto Brasileiro de Geografia e .Estatística;
·
d) na Secretaria Especial de Política Econômica do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento;
e) nos órgã<ls osetoriais de Planejamento e Orçamento
- dos Ministérios e dos órgãos integrantes da Presidência da
República.
§ 2' São incluídos na categoria de Técnico de Planejainento e Orçamento, mediante transformação-dos respectivos
~~gos, os servidores ocupantes dos cargo~ efetivos:
I - da categoria de Técnico de Orçamento;
- II-de nível médio do lpea;
III- de nível médio ou intermediário, lotados ou em
exercício há pelo menos seis meses continuados, na data de
vigência desta lei:
- a) na Secretaria Nacional de Planejamen~o do _Ministério
da Economia, Fazenda e Planejamento;
.. b) na .Secretaria NaciOnal de Economiª do Ministério
dã"I:c-onorma-.-FãZCOda e Pianeiamento;
c) no Departamento Reg"iÕnai de Informáiica, etn Bras(·
lia, da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Esta·
tísticá;
.
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d) na Secretaria Especfal de Política Econôrriica do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento;
e) nos órgãos setoriais ·de Planejainertfo- ·e· Orçamento
dos Ministérios e dOs Orgãos integrantes da Presidência da
República.
§ 3" São transformados em cargos de Analista de Planejamento e Orçamento·e de Técnico de Planejaniento_e Orçamento os cargos vagos existentes, respectivamente, Das categorias de Analista de Orçamento t;_ de Técniéo de 9!Ç3IJ.l~~.!O.
§ 4; Os serVidores colocados em disponibilidade remunerada no período compreendido entre 1° de maio e 12 de
dezembro de 1990 e que, na data anterior à disponibilidade,
estavam lotados ou em exerCício no Ipea ou nos órgãos indicados no § 1', IV e § 2', III, serão aproveitados nos cargos
mencionados no_ parágrafo anterior, até os limites- das vagas
existentes nos respectivos híveis, respeitados no aproveitamento os seguintes_ critériOs:
a) servidor há mais tempo em disponibilidade;
b) servidor com mais teanpo de serviço público federal.
§ So . A gratificação _de que trata o art. 28 da Lei no
8.216, de 1991, na redaçãO dada pelo- artigo anterior~ pasSa
a denominar-:-se GratifiCação de Planejamento, Orçainerito,
Finanças e.Controle.
§ Ó" Os servidores incluídos na Carreira de Planejamento e Orçamento serão enquadrados na forma prevista pelo
Anexo II do Decreto-Lei n• 2.347, de 1987, e, quando não
aplicável, em posição na tabela do Anexo X desta lei que
corresponda à posição relativa anteriormente ocupada.
§ 7° O Ministério da Economia, FaZenda e Plan'ejamento, em articulação com a Secretã.ria'da Administração Federal,
disciplinará 'a lotação e o local de exercício dos servidores,
bem assím as atribuições dos cargos das categorias de Analista
de Planejaniento e 'Orçamento--e de TécnicO -de Planejaínerlto
e Orçamento.
Art. 11. Os Cargos- de díreção e assessoramentà superiores das autarquias em regime especial e das fundações públicas federais ficam -tranSformados em cargos do Grupo Direção
e Assessoramento SupcrkireS.de que trata a Lei. no 5.645,
de 1970, e Os. de direç.ão interinediária das mesmas entidades
transformados em Funç-óes Gr"'tific~das. disciplinadas no ai1.
26 da Lei n' 8.216,"de 1991,
·
§ Jo Na transformáção.decorrente deste: artigo, os cargos dos dirigentes máximos das autarquiaS e -das fundações
públicas federais são de nível DAS-Hl_L6, efiquadrando_-se
na ordem decrescente de hierarquia os demais cargos e funções,.sem aumento .de despesa em relaçãç à situação vigente.
§ 2° O -ehquadrantentó- decorrente da transformação
dos cargos e funçõe~_ de que trata este artigo será:
I - elaborado pelos órgãos de pessoal das entidades a
. 'que se te fere eSte artigo e encaminhado ao órgão Central
do Sistema de Pessoal_ Civil para apreciação, no prazo de
trinta dias, contado da data de vigência desta lei;
I I - publicado pelo órgão Central do Sistema de Pessoal
Civil no Diário Oficial da União, se estiver de acordo com
o disposto neste artigo, como condição para a sua efetividade.
§ 3o -A partir ôo-dfa iriiedi3.tamerite posterior· ao do térmiho do prazo fiXado no inciso I do parágrafo anterior será
. vedado Opagamento de remuneração pelo exercfcio de cargo
em comissão ou função de confian-ça em valores diferentes
dos estabelecidos para os cargos em comissão do Grupo Dire- ·
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ção e Assessoramento Superiores- e FUnções Gratificadas de
que trata a Lei n• 8.216, de 1991.
§ 4o A transform_ação prevista neste artigo não se aplica
aos cargos e funÇões de confiança do Banco Central do Brasil
· e das instituiçôes federais de ensino de que trata a Lei no
7.596, de 10 de aoril de 1987.
Art. 12. Os servidores civis da União, das autarquias
e--das fundações públicas federais perceberão adicionais de
insalubridade e de periculosidade, nos termos_ das normas
legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em gerai
e calculados com base nos seguintes percentuais:
I -cinco, dez e vinte porcento, no caso de insalubridade
nos graus mínimo, inédio e máximo, respectivainente;11- dez por cento, no de periculosidade.
§ 1o O adicional de irradiação ionizante será concedido
nos percentuais de cinco, dez e vinte por cento,--conforme
_ se dispuser em regulamento.
§ 2" A gratificação por trabalhos com Raios' X óu substâncias radioativas será calculada com base no percentual de
dez por cento. § 3o Os percentuais fixados neste artigo inctdem sobre
-o vencitne"ttto do cargo efetivo.
§__ 4o __q_~dicional de periculosidade percebido pelo exercício de atividades nucleares é mantido a título de vantagem
pessoal, nominalmente identifiCada, e sujeita- aos-rriesmos percentuais de revisão ou antecipação dos vencimentos.
§ so Os valores referentes a adicionais ou gratificações
percebidos sob os mesmos fundamentos deste artigo, superiores aos aqui estabelecidos, serão-mantidos a título de vantageq~ pessoal, nominalmente identificada, para os servidores
que permaneçam expostos à situação de trabalho que tenha
dado origem à referida vantagem, aplicando-se a esses valores
os mesmos percentuais de revisão ou antecipação de vencimentos.
Art. 13. É instituído o ~di~i~nal de incentivo ~0-=-desen
-volvimento científico e à capacitação tecnológi~, devido aos
servidores ocupantes de cargos_ efetivos de nível superior ou
médio, quando as atribuições ..dos. respectivos cargos sejam
específicas ou comprovadamente principais de:
I--;- pesquisa Científica e tecnológica, fundamental ou
aplicada~
.
11-:-:- desenvolvi(Il_ento experimental de tecnologia;
III- fomento ou gestão de ciência -e tecnologia.
. ~ 1o O adicional será percebido pelo efetivo exercício
do çargo nos seguintes órgãos e entidades:
_
.
. . . a) Secretaria dá Ciência e -t~cnoiogia da Presidência da
República;- ,,,
-- b) Conselho N;:tçional de De.senvolvimento CientífiCo e
-TecnOlógicO;
C) Fundação Cc!ntro Tecnológico· para Info'rmátiCa;
--d) Comissão Nacional de Energia Nuclear;e) Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações;
O Instituto de .Pesquisa da Marinha;
g) Centro de Análise de Sistemas Navais;
h) Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira;
i) Centro TecnológicO do ExércitO;
·
j) Instituto Militar de J;.ngenharia;
1) Centro Técnico::Aeroespacial;
m) Fundação Oswaldo Cruz .
§ zo O adicionãl será calculado com base nos seguintes
percentuais, -iriciderités sobre o Vericimento do cargo efetivo:
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a) no caso de titulação:
_
1. quinze por cento, para mestrado;

_
2. vinte e cinco por cento, para doutorado;
b) no caso de. ded.icação exclusiva; trinta_por"ceDto.

§ 3o Os adicionãiS de que tratam os nUmeras 1 e _2 da
alínea a do parágrafo anteriOr não_ serãQ_percebidos cumu~~ti-

b)

nã~

se _i_ncorpora ao provento de aposentadoria ou

disponibilidade;
b
c) não_ serve de ase de cálculo de contribuição previ-

denciária;

d) não será percebida na hipótese de cessar o exercício

vamente.
- - ---' -··
- nas- lóCalidades referidas no caput, nem será percebida pelos
§ 4o Serão considerados os co-rsoS" de mestrado e douto- _servidores beneficiados pela gratificaç_ão a que se refere o
rado reconhecidos pel<? Ministério da Educação e que o sejain Anexo IV. inciso V da Lei n" 6.861, de 26 _de novembro
em áreas correia-tas às atividades do órgão ou entidade.
de_l980, que a preservarão na forma ~t~~l!!l~nte ~-~tipulada.
§ 5" Para efeito -da concessão do 3dici0nal, os ói-gãos
Art. 18. Os atuais ~ocentes, ocupantes de cargos efetie entidades relacionados no § 1" des~e artig()_ encaminharão vos do Instituto Tecnológico da Aeronáutica e do Instituto
ao órgão Central do Sistema de Pessoal Civil relaÇão nominal Militar de Engenharia, bem como os docentes dos extintos
dos servidores para efeito de análise, homologação e-- publi- territórios serão incluídos no Plano Único de Clasr;ificação
cação.
_. _
- e Retribuição de Cargos criado pela Lei no 7.5%, tle 1987,
§ 6" Os adicionais instituídos neste_artigo seião conce- ·observadas as normas legais e regulamentares pertinÇntes. ·
didos, nos termos e limites deste, mediante ato do órg_ão Cen_Art. 19. Para efeito do enqua~ramento dos servidores
trai do Sistema de Pessoal Civil, aos se-rvidores de órgãos-- previstos nos arts. 4<>, 6", 7", &o, lo-·e 18 serão constituídas
ou entidades_ não elencadas no § P _que seja_m ocupantes de Comissões Técnicas fOrmadas por representantes da Secrecargos efetivos cujas atribuiÇões atendam os _requisitos para ~aria da Administração Federal e por representantes dos órtanto exigi~os, e que estejam em Séu efetivo exercício.
gãos ou entid~Qes eqt C!!jOs planos de cargos ocorrerá o posiArt. 14. Os valores das gratificações fixados no Anexo ·cioflamCnto, indiCados dentre seus servidores, que terão a
XIX da Lei no 7.923, de 12 de _de~embro d~ 1989, para o~ _ incumbência de:
.
Patrulheíros Rodoviários, e no_Artexo VIII da Lei no 7.995,_.
,·_:_as~egur~raunifonTiidad~deorfentaçãodÔstrabalhos
de 9 de ja.neiro. --- d. e 1990, para os Engenheiros Agrónomos, · de enquadramento;
. DACTA (NS} e DACTA (NM), passam a ser os constantes
do Anexp XII desta lei.
II - manter com o órgã6-Ceiltral do Sistema de Pessoal
§ to Estendem-se, a partir da publicação desta lei, aos
Civil os contatos necessáriOs para correta execução desses
servidores das categorias_de Farmacêuticos e Químicos, tam- mesmos trabalhos;
nl __::_orientar e supervisiOnar os estudos_e análisc!s iridisbém pertence"i:1tes ao Plano de Classificação çte -Cargos P.e
que trata a Lei no 5.645, de 1970, os valores constantes no pensáveis à inclusão dos_cargos nos novos plano.s, ,
Anexo XII, mencionado no ,caput des!~- artigo._~_·- - .-_ - -- .,-.
.' .:·__ ~·, Parágrafo único, A _corriposiç?o e· o_ funcion~mento .das
§ 2<' Estende~se .aps P.atrulheir_oJ;_ Rodoviárlós â gralifi- . ComissõeS Téctiicas a qUe se_ refe_re. este artígo, serão r~gula
cação de que trata q art. 15 da Lei n" 8.162, de 8 de
janeiro ~ mênrados pelo'órgão.Central do Sistema do Pessoal-Civil.
de1991.
__ ,
'Ar-i. io:. · Cóili vistas à iniplemeritaçáo do Sistema Único
Art. 15. --A inc!e.n_i~as~9.cri~d" peJo art. 16 da Lei no de Saúde, criado pela Lei no 8.080. de ·19 de setembro de
8.216, de 1991 ,é fixada em nove mil cruzeiros e será reajustada
l99{). 0 Minisféóo da Saúde poderá-colocar seus servidores,
pelo Poder Executivo na mesma data e percentual_ de revisão
-_.C os d~ autarquias e fundaçõeS públicas ~incillad~s. à dispodos valores de diárias.
Art. 16.; São fixados os valores da retribuição dos se- sição dos Estados, do Distrito Federal _e dos Munícípios, me.
f · 'fi d
__ ~ .. ...__
~~9_i,~nte. CQ~,vê_nio, -~~ITJ. prejuí~q ~9~ _dirpit!)S e v~ntagens do
. cargo efetivo.
gumtes _cargos e unçoes grat1 Ica ~as: · ·
I - cargos· de natureza especial, no Anexo VII;
.·
' ''
I I - cargos em comissão do Gr~po-Direção e Assessora--· · '- Art. 2L OS ·servidores públicos federais domiciliados
mento SupérlóTes, no Anexo VIII;
no extinto território de Fernando de Noronha podeião ser
III - ~rgos ele: 2Jr,.es~o a que se ~e_f~re o art., ~o qa ~ei _colo~~o,s}\ disp9~i~ã~_ d(! ~ta_?~_ de_ Pernambuco,. n:tediante
no 8.216 de 1991 no Anexo IX·
-conv:e:mq s~_m_ preJmzo dos direitos e vantagens do ca,rgo efeIV .:....runçõ;s gratificadas ~ que se referem. os itens I, tívO~
- II e III do art. 26 da Lei no 8.216, de 1991, no Anexo X.
Art. 22. Os arts. 19 e 93 da Lei no 8.112, de 1990,
Parágrafo- único, O valor do nível I-da gratificação de passam a vigorar com a seguinte reclação:
representação d~ gab_inete de que trata o art. 20 da Lei n<>
"Af-t. 19 . Os servidores ·cUiríp!iFOO ··&rnada de
1
8.216, de 1991, é fixado em Cr$64.650,00 (sessenta e·quatro
mil, seiScentos e cinqüenta cruzeiros).
trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes
Art. 17. Será concedida gratificação eipecialde locaJi-·
aos respectivos cargos, respeitada a du.raçã_o.!ll;!~ima
·
d
- !'Í
é
·•
do trabalho--semanal de quarenta horas e observados
dade aos -servidores da tJnlãO ~ as attta,-q'uias e das 1 undações
_05 limlte5: mínimo _e_ máXfrrio de seis horas e .oito:horas
públicas federais em· éxeréício ent ZõM!f de fronteira_ ou em
loCalidades tujas ·condições de vida g~Jl!stifique.-il/.cifr.lfo~rme
..··-~i~~~~~-r~~ge!=~iv~~~nt~ ..
, di~p4se~ regulamen~q .s.~r.b~ixadq_ pÇl9:Podet_ gxet_uti.y<;> no
:~ ~ ~-J _-1:, O ocupante de Cargd em Cttiriis'são ou função
prazo- d~ trinta dias.
. -:~N.
-:·-:-: , '~.d~ _confi~!lça é sub~etido a:o regírri~ dt iritegral dedicaP;u:ágr;:~f9 _únic_o_. -.i\. gratificaçãç çl.~~e tr_a~~- e~te artigo:
.ç~o'_ ao_ serviço, podendo ser -corivocádo sempre que
a) é. calculada com base nos percentuais de quinze por
llouver interesse da administraÇão~ · /. ·
cento sobre.o vencimento do cargq efetiv9, nQ ~Cas,Çt çle exer· · _§ ~o O disposto neste artigó rião' se~aplica à.duração q~ ~r~~~~~9 ~e~t,a!J~l,e~i_d~ :e~ _!e,i~ ~sp_eciais: ..
cício em capitais, e de trinta po-r -Cento, em outras localidades;

ª
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Art. 93. -- O servidor poderá ser cedido para ter
exercício em outr_o_ órgão ou entidade _d.o~ p_oderes da
União, dos Estados. ou do Distrito Federal e dos MunicípiOs, nas seguintes hipóteses:
I -para exercício de cargo em comissão ou função
de confiança;
II- em casos previstos em leis especrficas.
§ I" Na hipótese do indso I, sendo a cessão para
órgãos ou entidades dos Estados. do Distrito Federal

ou dos Municípios, o ónus da remun,era-ção será do
órgão ou entidade cessionária, mantido o ônus para
o cedente nos demais casos.
§ 2' Na hipótese de o servidor cedido à empresa
pública ou sociedade de economia mista, nos termos
das respectivas- normais, optar pela remuneração do
cargo efetivo, a entidade cessionária efetUatá o reembolso das despesas realizadas pelo órgão ou entidade
de origem.
§ 3' A cessão far-se-á mediante portaria publi·
cada no Diário Oficial da União.
§ 4» Mediante autorização expressa do Presidente da República, o servidor do Poder Executivo poderá
ter exercício em outro órgão da Administração Federal
direta que não tenha quadro próprio de pessoal, para
fim determinado e a prazo certo."
Art. 23. Poderão ser colocados à disposição do Go·
vemo do Estado de Rondônia os servidores públicos federais
que a seus quadros. pertenciam, enquanto território federal,
mediante convénio firmado entre a União e o referido Estado,
sem prejuízo dos direitos e vantagens do -cargo efetivo.
Art. 24. A Categoria Funcional de lnspetor de Abaste·
cimento, criada pelo Decreto n• 76.892, de 23 de dezembro
de 1975, e incluída no Grupo- Outras Atividades de Nível
Superior, a que se refere a Lei n• 5.465, de 1970, passa a
denominar-se Fiscal de Abastecimento e Preços.
Art. 25. Aplica-se o disposto nesta lei aos proventos
da inatividade e às pensões relativa,s ao falecimento do servidor
público federal.
Art. 26. Esta lei ehtra em vigor na data de sua publicação, ·com efeitos financeiros a partir de I' de dezembro de
, 1991. exceto o art. 2". que vig9ra ~partir de 1" de novembro
de 1991.
Art. 27 Revogam-se as disposiÇõeS em- OOriti'ário. Deputado Amaury Milller Presidente. -Deputado Jabes RI·
beiro Relator.
ANEXO I DA LEI N°
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,DE

DE

DE 1991

ANEXO II DA LEI N°

,DE

DE

DE 1991

Carreira: Auditoria dQ Tesouro Nacional
Auditor Federal do Tesouro Nacional
Claue
Padráo
Vencimento
Especial

III
II
I

623.352,00
605.085,02
587.353,52

VI

570;141,35
553.433,45
537.215,73
521.472,58
506.191 ,32
491357,78

v

I"

N

III
II

I

N
UI
II
I

47b.'J58,76
462.981,79
449.414,36 .
436.244,43
423.462,55
411.851,24

N
III
II
I

399.005,!!3
387312,95
375.!163,35
364.945,82

.VI

v

3"

T6cnlco do Tesouro Nacional
III

II

Especial

I
N

III

1•

II
I

2•

232.113,74
223.968,12
215.832,36

207.6>n.,67

N

191.4ll0,33

lli
II
I

183.264,16

III
3•

264.1>83,73
256.534,46
248391,17

II
I

ANEXO III DA LEI N°

175.121,94
166.973,43
158.6\14,52
142.547,65
134.400,02
,DE DE

DE 1991

1
----:::----carre-_tr_a_:_D_I_P_o_m_a,ta:---:----- · Canolra: Polfcla Federal Civil do DF e dos Policiais
Clauea
venc:lmcnto
Civla dos extintol Terri!Orlcs Federail
Ministro de 1• Cla&'le
Ministro de 2• Classe
Conselheiro
1° Secretário
'1f' Secretário
3° Secretário

623352,00
598.417,94
573.483,85
548.549,77

523.815,69
498.681,61

NiVÊL SUPBRiqR
Padrllo
'

III

Especial

II
I

Vencimento
623.352,00
604.262,38
585.757,35
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Padr!ío

Vencimento

VI

567.81\1,17
550.430,49
533.574,17
5!7.234,03
501.394,17
486.039,47

CJasse

Dezem~ro_ d.,_r~~l

Padrlio

v
v

r•

N
III
II
I

v

27LI55,25
456.726,56
442739,\14
429.!81,48
416-838,33

N

III

2'

II
I

c

B

NívEL MÉDIO
Especial

327.J3o,l3
387.\147,58
289.884,54

r•

N
III
II
I

256.874,86.
241.&!7, 79.
227.624,35
214.272,56
201.704,05
189.873,03
178.735,93 ..

III
II
I

ANEXO V DA LEI N°

A

·V
N
III
II
I

491.357,94
476.958,54
462981,92
449.414,50
436.244,47

,DE

DE

DE !991

Categoria

Vencimento

Subprocurador-Geral
Procurador da I a C'..ategoria
Procurador da 2" Categoria

ANEXO N DA LEI N°

623.352,00
544.495,40
467.060,74

DE

.. rn- ·ESPECIAL

Carreiras de Planejamento e Orçamento e de
Finanças e Colitrole

ANALISTA DE ORÇAMENTO E ANALISTA DE
FINANÇAS E CONTROLE
Classe
Padrão
Vencimento
III
II
I

623.352,00
005:084,97
587.353,27

ANEXO VI DA LEI N°
Denominaçl!o
Juiz~Presidente

Juiz

c

423.460,57
411.051,32
399:0Õ5,69
.. 387.313,21
375.963,12
364.945,82

.a

A

264.683,7:3.

II
I

254.903,05
245.848,53

v

. 236.413,27

N

III
II
I

~---~-·~

-DE 1991

N
III
II
I

<

-1ÉCNICO DE ORÇAMENTO E TÉCNICO DE .
FINANÇAS E CONTROLE

Procurador da Fazenda Nacional

ESPECIAL-

57Q.141,33
.553.433,66
537.215,47
521.472,87
506.191,32

v

272~.&!

IV
2'

N
III
II
I

VI __
III
II
I

Vencimento

2?-7-677,55
2!9.264,85
211.162,58
203.360,30

v

195.845,69
188.609,25
181.639,76
174:928,12
168.464,58

VI

162239,44
156.244,73
150.471,27
. 144.911,10
139.556;78
134.399,12

·N
III
II
I

v

N
III
II
I

DE
DE 1991
Tribunal Marítimo
Vencimento % Representaçl!o Retribuiçl!o
Mensal
Mensal
Mensal
311.676,00
100
3U.676,00
623.352,00
296.746,31
100
296.746,31
593.492,62
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ANEXO VII DA LEI N° , DE

DE

DE 1991

cargos de Natureza Especial
Denominaçlio
Consultor-Geral da Repóblica

Seçretário da Presidência da República
Chefe do Gabinete Militar
Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas
Chefe do Pessoal .da Presidência da República

Vencimento
mensal
592.184,40
592.184,40
592.184,40
592.184,40
592.184,40

%

Representaçlio
mensal

Retribuição
mensal

100
100
100
100
100

592.184,40
592.184,40
592.194,40
592.184,40
592.184,40

1.164.368,80
1.184.385,80
1.184.368,80
1.184.368,80
1.184.368,80

Secretários das Secretarias da PR

561.016,80

100

561.016,80

1.122.033,60

Secretário-Executivo
Subscretário-Geral Secretaria-Geral
Subsecretários-Gerais do MRE

529.849,20
529.849,20
529.849,20

100
100
100

529.849,20
529.849,20
529.849,20

1.059.698,40
1.059.698,40
1.059.698,40

ANEXO VIU DA LEI N° , DE

DE

DE 1991

Funções de Confiança
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES- DAS
Nfve!
DAS-I
DAS-2
DAS-3
DAS-4
DAS-5
DAS-6

Vencimento

%

Representação
Cr$

Retribuiçlio
Cr$

198.577,65
231.501,23
269.597,70
317.678,91
368.399,19
426.504,00

60
70
75
80
85
90

119.146,59
162.050,86
202.198,27
254.143,13
313.139,31
383.853,60

317.724,24
393.552,09
471.795,97
571.822,04
681.538,50
810.357,60

ANEXO IX DA LEI N°
, DE
DE
DE 1991
Retribuição (Lei n° 8.168/91)
cargo de Direção/Função Gratificada

ANEXO X DA LEI N°
, DE
DE
1991
FunçAo Gratificada- FG (Lei n° 81.216/91)
Vator

Funçlio

Código
CD-I
CD-2
CD-3
CD-4
FG-1
FG-2
FG-3
FG-4
FG-5
FG-6
FG-7
FG.S
FG-9

FG-1
FG-2
FG-3

Valor
810.357,60
756.424,51
690.357,32
648.222,83

59.230,59
45.603,51
35.07<J,ó2
Funçao Gratificada

Valor
FunÇ!!o
148.115,26
51.736,
FG-1
126.486,13
45.111
FG-2
- ~ 104.793,88
35.075
FG-3
76.659,68
58.%8,99
43.680,73 ANEXO XI DA LEI N°
DE 1991
,DE
DE
32.356,09
23.%7,48
Tabela de Vencimentos Aplicados aos Servidores das
19.422,68 F~tldades: Fundação Jorge Duprm Figucueuu <.lc Scguran-

ça e Medicina do Trabalho - FlJNDAC:l•.N'l'RO, Fundação
Nacional de Saúde - .FNS, lnstitmo de Pesquisa Hconõmica
Aplicada - IPEA/Nfvel Auxiliar. Fundação Roqueuc Pinto,
Fundo Nacional de DesenvolVImento da r.ducaçi10- FNDE,
Superimendencia de Desenvolvimemo da Amazônia - SUDAM, Superintendência da Y.ona Franca de Manaus- SUFRAMA, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste- SUDhNE, Comissão 1--.:Xecutiva do Plano Ua l.avour.a (~:..
caueira - CEPIAC, e Tabela de hspecialisla.

Claase

Padr4o

Vencimento

ESPECIAL

ll1
II

583.119,60
5JK847,91
461.660,58

B

IV
III

Níveis

I

SUPERIOR

410.776,44
365.500,74
325.2)5,30
289.370,12

11

I
IV
III
II
I

A

257.475,80
229.096,86
203.845,84
181.37lj,80
247.599,68
2.12.819,53
219.227,43

UI

c

II
I

B

MÉDIO

A

B

AUXILIAR

A

ANFXO XII DA LEI N°

, DE

IV
UI
II
I

206.428,86
194.377,45
183.029,62
172.344,28

IV
III
II
I
IV
III
li
I

162.282,75
152.808,62
143.887,59
]35.487,33
173.476,80
153.106,63
135.12.9,86
ll9.2ó2,39

IV
III
II
I

!05.258,78
92.899,44
81.991,30
72.364,80

DE

DE !991

Anexo vm da Lei n° 7995/90 e
Anexo XJX da Lei n° 7.923 - 12-12-89
GratiticaçOes
(Servidores do PCC - Lei n° 5.645fl9 e Lei n° 6.550fl8)
NÍVEL SUPERIOR

Referencia

Qufmlco, Farmaceutico

Engenheiro AgrOnomo
e Dacta (NS)

05
06
07
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102.448,45
105.747,19
I 09.l.S1 ,99

Referencia

Qufmlco, Farmaceutico

Engenheiro AgrOnomo
e Dacta (NS)
08
09
lO
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

112.666,41
116.294,30
120.038,61
123.903,76
127.893,35
132.011,15
136.261,77
140.649,19
145.177,86
149.852,36
154.677,51
159.657,58
164.798,42
170.104,88
175.582,10
181.235,63
187.071,43
193.094,91

NlvEL INTERMEDIÁRIO
Referencia

Patrulheiro Rodoviário

e Dacta (NM)
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

63.691,02
65.454,75
67.267,72
69.13!,10
71.045,63
73.013,23
75.035,80
77.113,70
79.249,38
81.444,24
83.699,70
86.018,17
88.4Ó0,44
90.849,22
93.365,68
95.95!,53
98.609,25
10!.340,28
104.147,53
107.032,14

10<).996,77
113.043,62
116.174,49
119392,17

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa-se,
agofa, à apreciação do Requerimento no 889/91, de urgênc1a,
lide no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara no 117,
de 1991.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer

sentados. (Pausa.)
Aprovado.
_
,. .
.
.
Aprovado o requerimento, passa-se a xmed1ata apreciação da matéria.
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DisCuSSão, em turno único, do_Projeto de Lei da
Câmara no 117, de 1991, de iniciativa do Ministério
Público da União, que dispõe sobre os _vencimentos
dos membros do Ministério Público da União e dá
outras providências..
(Dependendo de parecer da Comissãp de Assuntos

Econômiço_s_, )__
Solicito ao nobre Senador Elcio Álvare_s o parecer da
Comissão de Assuntos Económicos.
O SR- ELCIO ÁLVARES (PFL- ES. Para proferir parecer. Sem revisão dO orador.) -Sr. Presidente, sr-~ e Srs.
Senadores, opinamos favoravelmente à matéria, julgando-a
procedente e encaminhando pela sua aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro.Benevides)- O parecer
do nobre Relator, Senador Elcio Alvares, conclui fi3Voravelmente à matéria-.
Em 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 projetO- vãi à s3i1Çãó.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N• 117, DE 1991
(N• 2.208/91, na Casa de origem)
(De iniciativa do Ministério Público da União)
Dispõe sobre os vencimentos dos Membros do Mi·
nistério Público da União e dá outras providências.
O Congresso Nacional decfeta:
____ _
_____ _
Art. to É conc;eQidq aos Membros do Miriistéfio Plíblico da União adiantamento no valor de 35% (trinta e cincõ_
por cento), calculado sobre o vencimento básico _e __ a verba
de representação mensal, vigentes no mês imediatamente anterior ao da publicação desta lei, fixado pela Lei no 8.230,
de 9 de setembro de 1991, cqrrigidos pelos reajustes gerais.
Art. 2o A verba de representação mensal dos Membros
do _Ministério Pública_da União, constante do anexo da Lei
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n<> 7.725, de 6 de janeiro de 1989, será acrescida ern 12%

(doze por cento), 7% (sete por cento), 4% (quatro por cento)
e _9% (nove por cento );respectivamente, para os cargos descritos nos itens I, II, III e IV.
Art. 3o O vencime~Jto do cargo de Procurac;:lor-Geral
da República é o de Subprocurador-Geral da República.
Parágrafo único. Durante o exercício do mandato, o
Procurador~Geral da República terá representação do cargo
de S_ubprocurador-Geral da República, acrescida de 10% (dez
por cento), não podendo a remuneração exceder, a qualquer
título, à do Presidente do Supremo Tribunal Federal.
Ar"t. --4" Aplicam-se ã.os Membros aposentados do Ministério- Público da União e aos beneficiários dos falecidos
as disposições constantes desta lei.
Att. 5o As despesas resultantes da execução d.esta lei
correrão à conta das dotações consignadas no OrÇamento da
União.
Art. 6o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos fínanceiros a partir de lo de
nOvembro de 1991.
Ar{. 7o Revogam-se as disposições em contrário.

o' SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência vai encerrar os trabalhos, convocand.o sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 21h, com a seguinte
ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento nu 668,
de 1991, de autoria do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais
do Senado Federal, do artigo publicado no jornal O
Globo, edição de 29 de setembro de 1991, de autoria
do Doutor Hélio Aguinaga, intitulado ""Aborto fora
do Útero".
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Estáerici:rrada a sessão._
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 45minutos.)

Ata da 2233 Sessão, em 5 de dezembro de 1991
1a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
- EXTRAORDINÁRIA - ·
Presidência do Sr_ Mauro Benevides
ÀS 21 HORAS, ACIIAM,~Ti PRT!SENTf'S OS SRSSENAIJORT!S:
Affonso Camargo - Albano Franco - Alexandre C.osta - Alfredo Campos - Almir Gabriel - Aluizio Bezerra -

Amazonino Mendes- Amir Lando- Antonio Mariz - Aureo
Mello- Beni Veras - Carlos Dc'C'..arlí- Carlos Patrocínio-

Cêsar Dias - Chaga< Rodrigues - Cid Sabóia oe Carvalho Coutinho Jorge ..... Dario Pereira- Divaldo Suruagy- Eduardo Suplicy - EldC? Álvares - Epitácio Cafeteira - Fernando
Henrique Cardoso - Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves .Pilho - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Hugo Napoleão ...:RU.mbettb Lucena- Hydekel Freitas- Iram
Saraiva- Joao calmon- Joao França- Joao Rocha- Jonas
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P~nhelro -·Jos.aphat Marinho - José Fogaça - José Paulo
lltso!- José Richa- José Sarney- Jutahy Magalhães- Lavoisier Maia- Levy Dia•- Lourcmbcrg Nunes Rocha- 1 ourival Baptista- Lucfdio Porrella- Magno Bacelar- Man~ue
to de Lavor - Marco Macicl - Marluce Pinto - Maurfcio
Corn~a - Mauro Henevides - Mcira Filho - Moisés Abrão Nabor Júnior - Nelson Carneiro - Ney Maranhão - Onofre
Ouinan - Ozícl Carneiro - Rachid Saldanha Der7i - Renalao Aragao - Ronan 11to - Ruy llacelar - Telmo Vieira Teotonio Vilela Filho - Valmtr C'.ampelo - Wilson Martins.

Iuce Pinto - Antonio Mariz - José Eduardo - RonaJdo
Aragão- Márcio Lacerda- Nelson Wedekin- Mário Covas - Gabriel Alves Fllho - Odacir Soares - Raimimdo
Lira- Ronan Tito -'--Cida Sabóia de Carvalho - J O$é Fogaça
- Mansueto de Lavor- Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os requerimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na forma
do art. 340, item II, do Regimento Interno.
Passa-$e à

ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o compareCimento de 67 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabal&os.
O Sr. 1" Secretário procederá ã leii:ura de requerimentos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N• 890, de 1991
Requeremos urgência, nos termos do ari. 336, b, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n"' 118,
de 1991, que reajusta os vencimentos dos cargos efetivos e
em comissão dos Quadros de Pessoal do Ministério Público
da União.
Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1991. -Mauro Benevides -Marco Maciel- Humberto Lucena- Ney Maranhão
- Fernando Henrique Cardoso -Mauricio Ccirrêa -José
Paulo Biso!- Eduardo Suplicy- Oziel Carneiro - Affonso
Camargo- Beni Veras- Chagas Rodrigues- Moisés Abrão
- Lucfdio Portelia - Irapuan Costa Júnior - -Abadiãs N aseimente- Louremberg Nunes Rocha- Meira Filho- Almir
Gabriel - Henrique Almeida - Carlos Pa_trocínio _- João
França-pário Pereira- Rachid Derzi- Valmir Campelo
- Elcio Alvares - Jonas Pinheiro - Esperidião Amin Gerson Camata - Francisco Rollemberg_ - Levy Dias Aureo MeUo - César Dias- Onofre Quinan - Coutinho_
Jorge - Lourival Baptista - Iran Saraiva - Amazonino
Mendes - Lavoisier Maia - Hugo Napoleão - Marluce
Pinto -Antonio Mariz- José Eduardo- Ronaldo Aragão
-Márcio Lacerda -Nelson Wedekin - Mário Covas Garibaldi Alves Filho - Odacir Soares - Raimundo Lira
- Ronan Tito - Cid Sabóla de Carvalho - José Fogaça
- Mansueto de Lavor- Pedro Simon.
REQUERIMENTO N• 891, DE 1991
Requeremos urgência; nos termoS do an. 336; b, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n9 119,
de 1991, que dispõe sobre os vencimentos básicos dos Membros da Defensaria de Oficio da Justiça Militar.
Sala das sessões, 5 de dezembro de 1991. -Mauro Berrevides-Marco Maciel-Humberto Lucena- Ney Maranhão
- Fernando Henrique Cardoso - Maurício Corrêa -José
Paulo Biso!- Eduardo Suplicy- Oziel Carneiro - Affonso
Camãrgô- Beni V eras- Chagas Rodrigues- Móises Abrão
-Lucídio Portella- lrapuan Costa Júnior- Abdias Nascimento - Louremberg Nunes Rocha- Meira Filho- Almir
Gabriel - Henrique Almeida - Carlos Patrocínio - João
França --Dario Pereira- Rachid Saldanha Derzi- Valmir
Campelo - Elcio _Álvares - Jonas Pinheiro - Esperidião
Amin -Gerson _Cãm.atê!__- FrancisCo Rollc;:mberg - Levy
Dias - Aureo Mello - César Dias - :DD:ofre Quinan .:.......
Coutinho Jorge -·Lourival Baptista- Iram Saraiva- Ama, zonino Mendes- Lavoisier Maia- Hugo Napoleão- Mar-.

Item 1:
Votação em turno úiliCo, do Requerimento n' 668,
de 1991, de autoria do Senador Nelson Ca..rneiro, solicitando, nos termos regimentais, a transcriç~o, nos Anais
do Senado Federal, do a~;tigo publicado no Jornal o
Globo, edição de 29 de setembro de 1991, de autoria
do Doutor Hélio Aguinaga, intitulado "Aborto Fora
do útero".
Em Votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permaneCer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.
É a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitad~:
1
,

ABORTO FORA DO úTERO
Hélio Aguinaga

O aborto é a rejeição pela mulher dC uma gravidez indes~
jada; a criança abandonada é conseqüência do repúdio da
família que não a queria e que não tem condições mínimas
para sustentá-la. É o aborto fora dQ ~tero.
A CPld·o nlen.or; Í'eáiizada em 1975, constatou a existência' de 13 milhões de menores carentes. Na atual legislatura,
outra CPI, COI!l o mesmo objetivo, apurou que o número
cresceu para 35 milhões, ou seja, a inflaç·ão de mais de 22
milhões de crianças em estado de abandono ou carência. Aumentou de cinco milhões em cada uma das quatro legislaturas
que o País teve nesse espaç_o. demonstrando a _incompetência
em resolver situaÇao tão preocUpante. O País atinge a esta dfni fantástica de 35 milhões de
_crianças, ~areptes c_onstituindo-se, e~ númerqs, a terceira população da AmériCa Latina. Os menores abandonados que
perambulam pelas ruas. sem casa, dormindo ao relento, chegam a alguns milhões, enchendo os espaços de nossas grandes
metrópoles. Organizam-se em bandos para sob_reviver, à custa
de esmolas, do roubo, da prostituição ou_ de pequeno_comércio
de bugigangas nos sinais de tráfego. Grande contingente é
usado no transporte e_ comércio -de drogas, pelas condiÇões
vantajosas, perante a lei, de suas idades, e pagam-com ·a
vida esse envolvimento, torpemente assassinados, sem misericórdia.
Este é, em rápidas pinceladas, o quadro dantesco, conhecido por todos, em que o País se depara com o comprometimento substancial e definitivo de suas crianças e 3dolescentes.
_ As_ soluções apresentadas para essa situação seriaiii risíveis se não envolvessem aspect9s tã_o d.ramáticos.
.
É incrível como ·a mentalidade subdesenvolvida se apega,
para resolver seus problemas, a soluções mirabolantes, fora
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de sua capacidade de realização, iludindo-se que assim, estão
se emulando com o PriiDe1i'O Mundo.
Os meninOs de rua cbnstitu_em ótimo preteXtO pani-expan-

dir as inciativas de cartaz, para comover facilmente a população_ e trazer notoriedade a cer_tos políticoS CfUe--se arvoram
em autoridade sobre o assunto.
Pululam as associações, grupos e fundã"Çóes com as mais

variadas denominações qUe Se ·propõem· a ampará-los, mas
cujo ·intuitO verdadeiro é-ri131s uma- vez, ·explorá-los.
Tein-se que 1eVar·enn:onta as poucas -e-llOnestas eXCeções
que se dedicam a iniciativas paliativas e Cã.ridosas.

É preciso que se entenda que qualquer movimento em
favor desses menores desamparados é meritórió,~ina:s~· talvez,
não seja o caminhO para uma solução mais abrangente, eficaz
e humana.
Por outro lado, as edificações sofistic3.tias e complexas
para ensino e· alimentação de crianças são discritriinatórias
e injustas, porque-priVilegüim minoria de alguns milhões, deixando entregues, à sua própria sorte, três dezenas de outros
milhões, que se encontram na mesma situação e ·servem, apenas, para acalentar a egolatria daqueles que os construíram.
No fim do tempo calculado para o término do programa,
o número de crianças amparadas será triplicado por a-quelas
que vieram revezá-las no abandono e na Carência.
As ações megalômanas visam a atrair a atenção para
resultados ilusórios, que col;>rem a realidade com o _manto
diáfano da fantasia.
A esquisita democraCia do Terceiro Mundo avança nos
passos curtos d<\ demagogia.
É preciso ganhar a corrida contra a- miséria usando os
atalhos das medidas simples, mas abrangentes; baratas, mas
eficazes, e no seio das famílias porque mais humanas.
O primeiró paSso será diminuir o afluxo dos n_ascimentos
indesejados, fonte alimentadora de crianças carentes a abandonadas, permitindo que as populações mais necessitadas possam ter acesso às infonnações e aos meios para que tenham
o número de filhos que possam criar com dignidade.
Aumentar substancialmente o -auxnio;.nat3.lidade no primeirõ filho e decrescê-lo até um limite de paridade, para
que o pais tenham condições suficientes para Criá-los no âmbito familiar.
O acompanhamento cuidadoso no pré-natal, o incentivo
à amamentação e uma çomplementação alimentar até os dois
anos de idade são açóes que ,se impõem.Salas de aula, simples, pré-fabricadas, fáceis e rápidas
de serem instaladas, espalhadas por todo o territó_Ji_o nacjonal,
dando cobertura a toda criança em idade escO_Iar_ e_ com profes_sores ganhando salários condignos.
_
Estas e outras medidaS, na mesma linha de simplicidade
e eficiência, seriam a fonna de prevenir, de Oútra maneira
inevitável, a proliferação dos abortos do útero.~-
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Dís.C.l_!-ssão, em turno único, ,do Projeto de Lei da
Câmara n!' 118, que dispõe sobre o_yencimento dps
servidores dos quadros do pessoal do Ministério Públi·co da União.
(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos
Econômicos.)
Solicito ao nobre Senador Amir Lando que profira o
parecer da Cotnfssão de Assuntos_ Económicos. _
OSR. AMIR LANDO (PMDB- RO. Pa~a emitir parec
cer. Sem revisão elo orador.) -Sr. Presidente, Srs..._ Seiladores:
versa o presente Projeto de Lei da Câmara n• 118, d-e1991,
sobre os vencimentos dos servidores dos Quádios_ de J>C:s_soal
do Ministério Público da União.
--Si:"~ Presidente e Srs. SenadÇ)res,_o presente projeto--segue
ã senda de projeto da mesma n_atureza, provindo do Poder
Executivo._ Portanto, apresenta· perfe"itarrtente contóriioSde
juridicidade e cohstitucionalidade, sobretudo no que dispõe
o art. 37, inciSD XII, da Çonstituição, que viSa" a isonomia
dos servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário,
e aqui, também, do Ministério Público.
Nestes termos, Sr. _Presidente, o parecer é favorável ao
presente projeto de lei.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O parecer
conclui favoravelmente ao projeto.
Completada a instrução da matéria, passa-se â discussão
do projeto, em turno único.
.
Em discussão. (Pausa.)
-~~~O Não have_~d9_ qu~!TI peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
_
Os Srs. Seo~Oores_ que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É Ô seguinte o-=-projetO aprovado:
=

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 118, DE 1991
(N• 2.207191, na Casa de origem)
Dispõe sobre os vencimentos dos servidores dos
Quadros de Pessoal do Ministério Público da União.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1<? Jj. concedido aos servidores ocupantes de cargos
ef~_tivos- dos QUadrQs â~ l!C$$.Oa.l do Minjstério Público da
União, abrangJdos pelo Plano de Classificação de Cargos da
r:e; n• 5:645, de 10 âe de.,mbro de 1970, adiantamento no
valor correspondente a 35% (trinta e cinco por cento). calcuJado_sobre os _vencimentos vigentes no "riiês imediatamente
anterior' ao da publicação desta lei.
Parágrafo único.--: Idêntico percentual é aplicado à remuHélio Aguinaga é professor e membro da Academi\1 N!tciÔÔ.al de Medícina.
neração dos CargoS em Comissão de Assessoramento (CCA),
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa-se, funções de Direção e Assistência Intermediária (DAI) e às
agora, à apreciação do Requerimento n~' 890/91, de urgência, Gratificações de Representação de Gabinete (GRG) do Minislido no Expediente para o Projeto de Lei daCâmara_nll 118/91. tério Público da União.
Art. 29 Os vá.loresde retribuição do~ c~rgosem Comissão
Em vota.ção.
•
_
... . _____-·~ -----· ~
Os Srs. SernaQores que_ o_ ap_rgv3:m 9:!:1-eiram permanecer ~dO-GfuPO-Direção e Assessoramento Superiores sãO os conS_sentados ..(Pausá.)
-. -.. - · · ccc= -·
tantes do Anexo I desta lei. _
i 1
·
_ Art. 39 Aplica-se o disposto ndst~'lei aos proventos dos
Aprovado.
__
_ _ ._ __ _ _ _ " _"- _ . .
Aprovado o requerimento, passa-se à aprectação da ma- se"ividores inativos e às pensões doS beneficiáriõs_--âos servidores falecidos.
·
téria.
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Art. 4"' As despesas decorrentes da aPlicação desta lei
correrão ã conta das dotações respectivas, consignadas no
Orçamento da União.

Art. 5• Esta lei entra em vigor na data de suapublicação,
retroagindo ~eus efeitos financeiros a partir de

1~ de

novembro

de 1991.
Art.6"' Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Passa-se ago·
ra à apreciação do Requerimento n• 891, de 1991, de urgência,
lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n• 119.
Em votação.
...
..
.

.19!11 .

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 119, DE 1991
.
(N• 2.210/91, na Casa de origem)
Dispõe sobre os vencimentos básicos dos Membros
da Defeosoria-de·Offcio da Justiça Militar e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' É concedido aos Membros da Defensaria-de·
Ofício da Justiça Militar adiantamento no valor correspon·
dente a 35% (trinta e cinço por cento), calculado sobre os
respectivos venCimentos básicos vigentes no mês imediata-

Os Srs Senadores qUe o aprovarri queiram permanecer

mente anterior ao da publicação desta lei, fixados pela Lei

sentados. (Pausa.)
Aprovado.
.
.
Aprovado o requerimento, passa-se à ·apreciação da ma·

11" 8.23!;·de 9 de setembro de 1991, corrigidos pelos reajustes

téria.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n• 119/91, que dispõe sobre os vencimentos
básicos dos membros da Defensoria"(feMOfício da JusM

tiça Militar e dá outras providências.
(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos
Económicos.)
·
Solicito do nobre Sr. Senador Valmir Campelo o parecer

daquele órgão técnico.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Para proferior
parecer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Sena·

dores, versa o presente Projeto de Lei da Câmam n• 119/91

gerais.
i
Art. 2' Aplicam-se aos Membros d~ Defensoria-de·O·
!feio da Justiça Militar aposentandçs e aos beneficiário$ dos
falecidos a·s disposições constantes desta lei.
Art. 3" 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 pubücaM
ção, com os efeitos financeiros a partir de 1'" de novembro

de 1991.
Art. 5' Revogam-se as disposições em contr(rio.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ,....:. A Presi·
dência encerra os trabalhos, convocando sessão extraordinária

a realizar-se hoje, às 2lh20min, coni a seguinte

sobre os vencimentos básicos dos membros da Defensaria·

de-Ofício da Justiça Militar ..

ORDEM DO DIA

Sr. Presidente, o meu parecer é favorável.

O SR. PRESIDEN'{_E (Mauro Benevides) conclui favoravelmente.

O parecer

·

Em discussão o parecer. (Pausa.)?? Não havendo quem
queira fazer uso da palavra, encerro a discussão.

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queitam permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
.
A matéria-vai à sanção.
-É o seguinte o projeto aprovado.

-1Votação, em turno único, do Requeriinento no 676, de

1991, de autoria. do Senador Cid Sabóia de Carvalho, solici·
tando, nos termos regimentais, a transcrição, noo Anais do

Senado Federal, do artigo publicado no jornal Córrelo Brazf·
Ueuse, edição de 1° de outubro de 1991, intitulado "O Congresso e o povo".
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está enceriãda a sessão.

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 12 minutos.)

Ata da 224a Sessão, em 5 de dezembro de 1991
1a Sessão Legislativa Ordinária, da 498 Legislatura
-ExTRAORDINÁRIAPresidénc:ia do Sr. Mauro Benevides

,,

.

,,.: I

AS 21 HORAS E .20 MlNlrfOS, 'ACIIAM.SE PRESENTES OS SRS. SENADORHS:
'·
,,
'" I
Alfonso Camargo - Albano Franco '- Alexandre Costa - Alfredo C-ampos - Almir Gabriel -. Aluizlo Bezerra -

Amazonino Mendes- Amir Lando -Antonio Mariz- Aureo
MeUo - Beni Veras - Carlos [)e'Carli - CariO.• Patrocfnio ctsar Dias - L'haga• Rodrigues - Cid SabOia de Carvalho Coutinho Jorge- D~rio Pereira - Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy - Hlcio Alvares - Ilpitácio Cafeteira - Fernando
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Henrique cardoso - Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho - Guilherme Palmeira - Henrique A-lmeida - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - llydckcl Freitas - Inim
Saraiva ..... Jotm Catmon- Joao França- João Rocha- Jonas
Pinheiro - Josaphat Marinho - José Fogaça - José Paulo
Biso! -José Richa -José Sarney- Jutahy Magalhães- Lavoisier Maia- Levy Dias- Louremberg Nunes Rocha- Leurival Baptista- Lucfdio Portella- Magno Bacelar- Mansueto de Lavor - Marco M~c1e1 - Marluce Pinto - M~urfcio
Corrêa - Mauro Benevides - Meira Filho - Moisés Abrão Nabor Júnior- Nelson Carneiro- Ney Maranhão- Onofre
QuJnan - Ozicl carneiro - Rachid Saldanha Derzí -Renaldo Aragao - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Telmo Vieira Teotonio Vilela Filho - Valmir C'.ampelo - Wilson MartinsO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o_ comparecimento de 67 _Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteçao de Deus, iniciamos-nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidOs pelo Sr.
1• Secretário..
·

Moisés f\_brão :. . ;.;. . Lucí~io Portella - Irapuan CoSta- Júnior
- Abdias do N~~cimento - Louremberg Nunes ROCha Meira Filho - Almir Gabriel -Henrique Almeida__.:_ Carlos
Patrocínio -João França - Dario Pereira - Rachid Salda~
nha Derzi- Valmir Campelo- Elcio Álvares- Jonas Pinheiro - Esperidião Amin -Gerson Camata - Francisco
Rollemberg - Levy Dias - Áureo Mello - César Dias Onofre Quinan - Coutinho Jorge - Lourival Baptista .;_
Iram Saraiva -- Amazonino Mendes --Lavoisier Maia H~go Napoleão ~ Marluce Pinto - Antonio Mariz -José
Eduardo - RonaJdo Aragão - Mareio Lacerda - NelSon
Wedekin -Mário Covas - Garibaldi Alves Filho - Odacir
Soares ....:.... RãimUndo Lirá - Ronan Tito - José FogaÇa Cid Sabóia de Carvalho - Mansueto de Lavor - Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Os requerimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na forma
do art.340, II, do Regimento Interno.
O SR- PRESIDEN'J:'E (Mauro Benevides) __:_ Pass~-se à

ORDEM DO DIA

Sãó lidos os seguiittes:
REQUERIMENTO N' 892, DE 1991

Item 1:
Requeremos urgência, noS termóS.do art. ?,36, b, do F-egi__ vOtação, em turno único, do RequerimentO
mento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara-n' 120,
n• 676, de 1991, de autoria do Senador Cid Sabóia
de 1991, que reajusta os ye;ncimentos dos_ cargos_ efé~~os ~
de CárValho, soliciÍ?:i~:d~, nos termos regimentais,
em comissão dos Quadros ·cte Pessoal da~ Secretarias dos ór3 traf!Scri.Ção, nos Anais do .Senado Federal, do
gãos do_Poder Jud_h::iário ·da União e -do_ Tribufl_al de Justiç~
artigô publicado riO j6ffià( CótTeiOBraZiilense,_edido Distrito Federal e Territórios.~ ·
- - -ção de 1• de outubro de 1991, bitiiulado"O ConSala das Sessões, 5 de dezembro de 1991. -Mauro:Bene- gresso'e 0 PovO".
vides- Humberto Lucena -José Paulo Biso! - Oziel Carneiro- Fernando Henrique Cardoso- Ney Maranhão-·- E'm-votação~- - -- - -.
Maico Maciel - Maurício Corrêa .....:.·'Eduardo SupliCy - - O.s.Sts. Senadpr_e.s que o__ aprovaÍn queiram permanecer
Affõnsa Camal-go..::..:.... BenfVeras- Chaga:s Rodrigues-- s:e'n.tados. (PaUsa.}·
'
Moisés Abrão -· Lucfdio Porte lia __...:.. Irapuan Costa Júnior
Aprovado.· - __ _
--- Abdias do Na~cimento- Loure_mberg Nunes Rocha ~erá feít;;~ a_:trans~~ç_ão. sqli~i~~da.
Meira Filho- Almir Gabriel- Henrique Almeida-'- Catlos
É a seguinte tr~nscrição solicitáda:
Patrocínio:_ Joáó França- Dario Pereiya.:...:.... Rachid Salda- .
nha De.rzi- Valmir Campelo - Elcio Alvares -:Jo11as Pio CONGRESSO E_ O POVO
nheiro - Esperidião Amin - Gerson Camata .~ ~rançi~.c<;>
Rollemberg - Lev)' Dias - Áureo Mello -:-: Çésar Dias A éntrevista -qÚé- o Presidente ao Senado e do Congresso
OriOfre 'dúinan ....;.:..; COutinhO }Ofie -- LCiuriVal Baptista Nacional, Senador Mauro BeneVides, concedeu ao Correio
Iram Saraiva- Amazoniilo Mendes- Lavoisier Maia Braziliense (edição de domingo último) colocou perante a
Hugo Napoleão~ Marluce Pinto -Antonio Mariz-: José .oeipião pública que~tóes fundamentais associadas às atividaEduardo - _Ron_aldo Aragão - MãtciO Lacer~a -:- ~elscjtl àes legislativas._ Nem sempre. a- consaêncta popular se mostra
Wedekin --Mário Covas- Oaribaldi Alves Filho- Odacir c~paz de perceber os 3sp~ctos críticos do papel institucional
Soares - R~imup.do Lira - Ronan TitÓ ·'3:.J0.sé Fogáçà -::--- -deferido ao Pod_e_t Legislativo. -Ajudam a fomentar distorções
Cid Sabóia de Cªrvalho - Mansueto de Lavor - Peflro Si- as censuras de mãlévola inspiraÇão ou formuladas sob o ampamon.
· _; _• -.,... j ~ r. ; ·_fO de;{ COiíCeitos equívocos, que acabam por espora instituição
ªjulgamentos apressados.
REQUERIMENTO N• 893, _DI;: 1991.
·.;Antes de tudo-,. urge reconhecer que o Congresso eXpressa
com maior legitimidade o sistema democrático representativo,·
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, b, do Regi- sustentado em partidos políticos postos como agentes de intermento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara no 1?_1,
mediação da vontade nacional. Possui, assim, a índole do
próprió povo, nás formas multifárias de seu con'iportaniento,
de 1991, que dispõe sobre os vencimentos básicos da Magisçu)tivo de. v~IOI)lj,do~trinários e (d.eológicos, aspirações sociais
~r,atH~a. f:e<;f~pil, t: ~~ ,f?,u,t!:_a~,P.~9v.i~ê,~c~a_!'.. , :-;."" -.-.. ';J·c;f.r,'" .---,c·
em larias éàmbtãÔ.t~s "e inter~~ ~o:,v.àtiáYe~~qÚ.àritó as d~~
.•• 1 .~~\~-~~~s ~Ç,S!i<les, ~ d~ deze"!!l!r? de_19.91:.-:-ll'l~ur~ _Bçn,e,'
sões sócio-eConômtcas da soCiedade. Se o Congresso fosse
.vt~~~"7 ,Hul'\b,ej1_o l,."!'e')a_-:;-)'o~ Pau\a B1~ol ,--J)Ae\,Çâr;
c9mpusto_ de home~s $!Íbtos, __b:em_ ~mportados, com uma
ne1~0.- fernan.do Hennque êardoso .,-- Ney Maranhao .M/Ir.Í:~- M:aç\êl ----, \\lau!íci(l Gi>tr~~ :_:: Eihiardó Suglicy ~ Visãó' üriif~rme. (Jd1Dteresse· na'ci?nal, desapaixonados e ati_l~- 1
Oà --ràpida -pé'tcêpçãó-das -veloCíssimas tr3risfotniações SoA:Uonso ·eamargo'....:. Eie'ór"veras ~ Chàgás 'Rõdilgües _::_
•
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passa-s~

ciais, segurame~nte não guardaria yin_cu.Jação alguma_ com o
povo brasileiro. Seria um apêndice institucional-Com o perfil

Completada a instrução da matéria,
diata apreciação;-

de uma contratação absurda e inaceitáver e, portanto, um

Discussão, em turrto úriico, do Projéto de
Lei da Cãmara n• 120, de 199!, que dispõe sobre
os vencinleritós dos servidores dos Quadros de Pessoal das Secretarias dos órgãos do Poder Judiciário
da União, do Disti'íto Federal e dos Territórios.
Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o projeto, a rrtatêtia vai à sailção.

estorvo para a consecução dos anseios populares.
Não obstante, tem o Senador Mauro Benevides a convicção de que o Legislativo opera na presente fase da vida bras_i~
Jeira um trabalho ajustado à urgência das soluções requeridas.
De fato, desde a instalação da atual lesgislatura nenhum dos
grandes dilemas nacionais deixou de merecer atuação conse-

qüente do Senado e da

Câmara~

Mesmo diante de medidas

radicais oriundas do Executivo, coroo_ a que confiscou os ati vos
financeiros no próprio dia da posse do Presidente Fernando
Collor, a resposta parlamentar foi rápida e decisiva. Aliás,
como lembra Benevides~_ todas aquelas iniciativas do Executivo carimbadas com o selo da conveniência naCional foram
aprovadas pelo Congresso.
Agora, as duas Cas3s_preparam-se- para- eXa~inar-~- elenco
de reformas constitucionais concebido pelo Presidente Fernando Collor. A disp_osição__ do Presidente do Senado, ao qual
in-cumbe ordenar os trabalhos conj~mtos, de prorrogara sessão
legislativa até janeiro, se necessário, concede à reforma constitucional amplas possibilidades de: ser votada e_m prazo conveniente. Ao mesmo tempQ, revela o princípio de austeridade
obedecido ali com um rigor implacável, eis que a· prorrogação,
caso se mostre incontornável, evitará o pagamento de ajuda
de custo aos parlamentares. É uma alternativa para evitar
a convocação extraordinária, regimentalmente amparada no
pagamento daquele benefício.

a sua irrie-

É o seguinte o projeto-aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N· 120, DE 1991
(N• 2.205191, na Casa de origem)

Dispõe sobre os vencimentos dos servidores
dos Quadros de Pessoal das Secretarias dos órgãos
do Poder Judiciário da União e do Distrito Federal
e Territórios.
O _CongressQ Nacion_al decreta:_
_
Art. lo É concedido aos servidores ocupantes de cargos
efetivos dos Quadros de Pessoal das Secretarias dos_ órgãos
do Poder Judiciário da União e do Distrito Federal e Territó'
Quanto ao mérito das cogitadas alterações constitucio- riOs-.- ábrangidos pelo Plano _de ClassifiCação df? Ca~gos _das
nais, Benevides dá tes~e_munh_o do acerto político de suas con- Leis n~ 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e 6.550, de 5
vicções ao afirmar que, na hipótese de violaçQes a garantias de julho de ~1978, adiantame~to nO -valor correspon~ente a
sociais protegidas por direitos adquiridos, não há como evitar - 35% (trinta e cinco pOr cento), calculado sobre os venctmentos
emendas para mantê-las segundo a vontade do legislador cons- vigente_s .no mês imediatamente anterior ao da publicação desta lei e constantes do Anexo I da Lei n' 8.225, de 9 de setembro
tituinte de 1988. De outra forma, o Congresso seria reduzido
a um simples cartório convertido à chancela dos interesses de 1991, Corrigidos pelos reajustes gerais.
e das intenções do aparelho govemamerital.
Art; zo Os valores de retribuição dos cargos em comisFundamental, poréiÍI, no pronUnciamento do Presidente
são do Grupo-Direção e Assessoramento_ Superiores são os
do Poder Legislativo é que, com _a abordagem exaustiva dos
constantes do Anexo I desta lei.
temas que lhe foram propostos, tianspõe-se -à sociedade o
Art. 3o Aplica-se o _disposto nesta lei aos proventa:s dos
verdadeiro perfil da instituição. Quer dizer. 9e um órgão supeservidores inativos e às pensões dos beneficiários dos servirior da hierarquia de poderes consciente de ~eu pãpel no atendores falecidos.
dimento do interesse nacional e disposto a exercitá-lo com
_Art. 4o As despesas decorrentes da aplicação desta lei
obstinada dedicação.
c9r_re_rãõ _;! __~nta das dotações respectivas, consigÍladas _no
Orçamento da União.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa,se à
Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicavotação do Requerimento no 892/91, de urgência, lido no Exção, retroagindo seus efeitos financeiros a partir de 1" de
pediente, para o Projeto de Lei da Câmara n' 120 de 1991,
novembro de 1991.
que dispõe _sobre os vencimentos dos servidores do Quadro
Art. 6° Revogam-se as disposiç~es ~~ ~o~trárlo.de Pessoal das Secretarias dos órgãos- do Poder Judiciário
da União, do Distrito Federal e Territórios.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa-se à
Os Srs. senadores que o aprovam <fueiram permanecer
votação do Requerimento no 893/91, de urgência,lido no Ex-·
sentados. (Pausa.)
pediente, para o Projeto de Lei da Câmara no 121191.
Aprovado.
- -- ..
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
Passa-se à apreciação da matéiia: que depende de parecer
ser.ta_clos. (Pausa.)
da Comissão de Assuntos Económicos.. __ _
Aprovado.
Concedo a palavra ao Relator, nobre Senador Meira FiAprovado o requerimento, pasSa-se à apreciãção do Prolho, para que profira o referido parecer.
jeto de Lei da Câmara n• 12119!_, que dispõe sobre os venciO SR. MEIRA FILHO_ (PFI., -DF. P.ara proferir parementos básicos da Magistratura Federal. (Dependendo de pacer.)- Sr. Presidente, o parecer é favoráveJ.
recer da Comissão de Assuntos Económicos.)
Concedo a palavra ao Relator designado pela Mesa, SenaO SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer
conclui favoravelmente ao Projeto de Lei da Câmara no 120191.
dor Josaphat Marinho, para proferir o respectivo parecer.

/
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O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Para emitir
titutos, aos Juízes-Auditores Substitutos e aos Juízes Substiparecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, o projeto
tutos, adiantamento no valor de ~5% (trinta e cinco poi" cento),
dispõe sobre os vencimentos básicos da Magrstrãtura Federal " calculad<;> sobre os r~spectivos vencimentos básicos vigentes
e dá outras providências.
no mêS' imediatamente anterior ao da publicação desta lei,
Abrange a Magistratura Federal de modo -geral. Apli~
fixados pelas Leis n~ 8.224. 8.226, 8.227 e 8.229, de 9 de
cam-se aos magistrados aposentados e aos beneficiários dos
setembro de 1991, corrigidos pelos reajustes gerais.
falecidos as disposições constantes dessa lei.
__ Parágrafo único- Aos juizes de Paz aplica-se o disposto
nesta
Lei.
As despesas previstas correrão à conta das dotações orçaArt. 2o A verba de representação mensal dos MagismentáriaS respectivas.
trados a que se refere o artigo anterior continua a corresponder
O parecer é favorável.
aos percentuais estabelecidos pelo Decreto-Lei no 2.371, de
18 de novembro de 1987, e pelas Leis n...~ 7.595~- de 8 de
O SR. PRESIDJ;;NTE (Mauro Benevides) - O parecer abril de 1987, 7.727, de 9 de janeiro de 1989, e 7.746, de
do nobre Senador Josaphat Marinho conclui favoravelinente
30 de março de 1989.
à aprovação da matéria.
Art. 3o Aplicam-se aos Magistrados aposentados e aos
Completada a instrução da matéria, passa-se a sua ime- beneficiários dos falecidos as disposições constantes desta lei.
Art. 4o As despesas resultantes da execução desta lei
diata apreciação.
Em discussão. (Pausa.)
correrão à conta das dotações respectivas, consignadas no
Orçamento da União.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Art. so Esta lei entra em vigor na data de sua PublicaOs Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer ção, retroagindo os seus deitas financeiros a partir de to de
sentados. (Pausa.)
novembro de 1991.
Aprovado.
Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário.
A matéria vãi a sançã-o.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência vai encerrar os trabalhos. convocando um_a sessão exÉ o seguinte o projeto aprovado:
traordinária a realizar-se hoje, às 21h30min, com a seguinte
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•l21, DE 1991
(N• 2.206191, na Casa de origem)
Dispõe sobre os vencimentos básicos da Magistratura Federal e dá outras provi~
dê nelas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o É concedido aos Ministros do Supremo Tribunal
Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior
do Trabalho, do Superior Tribunal Militar, aos Juízes dos
Tribunais Regioriais Federais e dos Tribunais Regionais do
Trabalho, ao Juiz-Auditor Corregedor, aos Desembargadores
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios,
aos Juízes Federais, Juízes Federais Substitutos, aos Juízes
Presidentes de Junta de Conciliação e Julgamento, aos JuízesAuditores, aos Juízes de Direito, aos Juízes do Trabalho Subs-

ORDEM DO DIA
-I-

Votação, em turno único, do Reguerime-nto
no 742, de 1991, de autoria do Senador Magno
Bacelar, solicitando, nos termos regimentais, a
transcrição, nos Anais do Senado Federal. da Homilia que o Papa João Paulo II proferiu na Missa
Campal realizada na Cidade de São Luís, Estado
do Maranhão, em 12 de outubro de 1991.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 25 minutos.)

Ata da 225a Sessão, em 5 de dezembro de 1991
1a Sessão Legislativa Ordinãria, da 49 3 Legislatura
- EXTRAORDINÁRIA Presidência do Sr. Mauro Benevides
ÀS 21 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM,9R PRESENTES OS SRS. SliNADOI<ES:

Affon.<o Camargo - Albano Franco - Alexandre O>sta - Alfredo Campos - Almir Gabriel - Aluizio Bezerra -

Amazonmo Mendes- Amir Lando- Antonio Mariz- Aureo
Mello - Beni Veras - Carlos Dc'Orrli - Carlos Patrocínio César Dias - Chaga< Rodngues - Cid Sabóia de Carvalho Coutinho Jorge - Dario Pereira - Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy - Rlcio Álvares - Hpitácio C'.afeteira - Fernando
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Henrique C.ardoso - Francisco Rollembcrg - Garibaidi Alves Filho- Guilherme Palmeira- Henrique Almeida- Hugo Napoleão - Humherto Lucena - Ilyúckcl Freitas- Iram
Saraiva -Joao Calmon- Joao França- Joao Rocha- Jonas
Pinheiro - Josaphat Marinho - Jos6 Fogaça - José Paulo
Biso!- José Richa- José Sarney- Jutahy Magalhaes- Lavoisier Maia - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha- Leurival Baptista - Lucfdio Porte lia --Magno Bacelar- Mansueto de Lavor - Marco Maciel - Marluce Pinto ~ Maurício
Corrêa - Mauro Hcnevides - Metra Fitho - Moisês Abrão Nabor Júnior -Nelson Ca-rnCiro - NCy Maranhão- Onofre
Quman - Ozicl -Carnerro - Rachid Saldanha Derzl - Renal-

do Aragão --~~nan Tito :- Ruy Bacelar - Telmo Vieira Teorónio Vilela -Filho- Valmir Campelo- Wilson Martins.

Dezembro de 1991

nho Jorge- Lucídio PorteJia- Nelson Wedekin- Ronaldo
Aragão- Mário Covas- Valmir Campelo- Maurício Corrêa - José Fogaça ~Dirceu Carneiro --Alexandre Costa
- Júnia Marise - Dario Pereira -César Dias -Wilson
Martins - Alufzio Bezerra - Hydekel Freitas - lrapuan
Costa Júnior- Nabor Júnior- Telmo Vieira- Henrique
Almeida- José Richa- Jonas Pinheiro- Hugo Napoleão
-Carlos Patrocínio - Fernando Henrique Cardoso - Chagas Rodrigues - Levy Dias - Teotônio Vilela - Odacir
Soares - João Rocha- Marluce Pinto - Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Esses requerimentos serão votados após a Ordem do Dia, na forma do
art. 340, item II, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Passa-se à
presença acusa·o comparecimento de 67 Srs. Senadores. HaORDEM DO DIA
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção- de Deus, iniciamos nossoS trabalhos.
Item 1:
Sobre a mesa, requerimentos que ·serão _lidos pelo Sr.
Votação, em turno único, do Requerimento n~'742,
tn SecretáriO.
de autoria do nobre Senadç>r M~gno Bacelar, solicisão lidos os seguintes:
tandO, nos termos regimentais, a transcrição nos Anais
REQUERIMENTO N• 894, DE 1991
do Senado Federal da homilia que o Papa João Paulo
II
proferiu na missa campal realizada na cidade de
Requeremos urgência, nos terrrioSâo art. 336. b, do RegiSão Luís, Estado do Maranhão, em 12 de outubro de
mento Interno, p-a-nr o Projeto de Resolução no 101, de 1991,
1991.
de autoria da Comissão Diretora, que dispõe sobre a remune__
g_q~.
'!Qtação.
ração dos servidores do Senado Federal, e dá outra~ proviOs Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
dências.
sentados. (Pausa.)
Sala das Sessões, -5-de deUiTlbi-Õ-de i991.- Mauro BeneAprovado.
vides - Rachid Saldanha Derzi - Iram Saraiva - Oziel
Aprovado o requerimento, será feita a transcrição soliciCarneiro - Esperidião Anlin - Josaphat Marinho - Garitada.
baldi Alves Filho - Eduardo Suplicy - Magno Bacelar Meira Filho - Amazonino Mendes - Divaldo Suruagy É a -seguinte a transcrição solicitada:
Cid Sabóia de Carvalho - Francisco Rollemberg - João
Calmon - Mansueto de Lavor - Epitácio Cafeteira - AbA ÍNTEGRA DA HOMILIA
dias do Nascimento - João França - Humberto Lucena
1.
"F<:'i
do
agrado_ do_ vosso Pai dar-vos o Reino" (Lc.
-Áureo Mello- Ney Maranhão- António Mal'iz- Couti12,32).
nho Jorge- Lucídio Portella -:-:~elson Wedekin- Ronaldo
Jesus de Nazerá 3.nun-cia a vinda sobre a terra do reino
Aragão- Mário :Covas- Valmir Campelo .;_Maurício Cord~ _i?e~s. É o dÜm dÜ Pai eterno. É o seu desígnio e seu
rêa - José Fogaça - Dirceu Carneiro - Alexandre Costa
Plano de salvação. O mundo foi criado para que nele amadu- Júnia Marise - Dario Pereira - César Dias -_Wilson
recesse o reino de J!eus. O mundo é temporal e transitório_,
Martins - Aluízio Bezc;:rra - Hydekel Freitas - Irapuan
o-:r-e_iáo de Deus é eterno.
Costa Júnior- Nabor Júnior.:__ Telmo Vieira -Henrique
O destino do homem é o Reino de Deus. "Com efeito,
Almeida -José Richa- Jonas Pinheiro- Hugo Napoleão
-Carlos Patrocínio -Fernando Henrique Cardoso·- Cha- de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho
gas Rodrigues - Levy DiaS - Teotóili(i Vilela - Odacir único" (Jo. 3,16). O Filho de Deus, tornando-se homem por
Obra do Espírito Santo, nas-cido da Virgem Maria, revela o
Soares- João Rocha- Marluce Pinto --Pedro Simon.
reino de Deus como destino do homem. A Ele - a Cristo
REQUERIMENTO N• 895, DE 1991
- o Pai transmitiu este ieino. NEle está-pa-ra {)ue se propague
Requeremos urgência, nos termos do ait. 336, b, do ~egi aos homens, para vir a ser nosso. O Reino de Deus é pois
mento Interno, para o Projeto de Resolução ~o 100, de 1991, o próprio Cristo que nó-lo dá cOmo uma tarefa e nossa meta.
Por isso, diz Cristo: ..Não temais, pequeno rebanho, porde autoria da ComiSsão Diretora, que disp6e sobre a remuneque foi do agrado de vosso Pai dar-vos o reino" (Lc. 12,32).
. _
ração dos Senadores.
Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1991.:- Mauro Bene- Desde o início de sua pregação, Cristo anuncia este reino:
· "O reino de Deus está próximo" (Lc. 10,9).
vides - RaChid Saldanha Derzi - Iram Saraiva - Oziel
"Convertei-vos e crede no evangelho" (Me. 1,15).
Carneiro.- Esperidião Amin - Jos-ãpli3t--M3finho - Gaf!baldi Alves Filho - Eduardo Suplicy -~Magno Bacelar 2. O Evangelho do reino de Deus é a confD"mação da
Meira Filho- Amazonino Mendes -_Divaldo SurU.agy- obra divina da criação. Deus criou o mundo para o homem,
Cid Sabóia de Carvalho - Francisco RoUeritberg - João para todos os homens e mulheres. Mas como o destino definiCalmon - Mansueto de Lavor- EpitáCi() Cafeteira - Ab- - tivo do homem é o reino de Deus, não pode ele viver exclusivadias do Nascimento - João França - Humberto Lucena mente para o mundo. Não pode viver como se o milndo e
- Aureo Mello- Ney Maranhão- Antônio Mariz- Couti- as realidades temporais fossem sua meta defmitiva. Não pode
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arrimar totalmente o coração nos bens e nas riqUezas desta propriedade de terras no Brasil que exige uma justa reforma
agrária. "Semelhante propriedade nãQ tern qualquer justifi-terra.
Cristo nosso Senhor nos ensina isto, na parábola que cação, e constitui um abuso diante de Deus e do~ ho-:nens"
acabamos de ler no evangelho de hoje. Um homem ricq, (Ibid. n. 43).
4. "0 Deus santo mostrar-se-á como tal, fazendo justiça".
que só pensava na maneira de aumentar as próprias riquezas,
O Evangelho do reino traz cOnsigo esta v_erd;J.d~ _fundaé colocado diante da relidade ineludível da morte. "Insensato!
Nesta noite ainda exigirão de ti a tuã- alma. E 8s coisas, que mental. Deus é infinitamente santo. Sua santid.açle _ç_onstitui
também a referência definitiva de qualquer justiça~ -A esta
ajuntaste, de quem serão?" (Lc. 12,20).
Assim "0 Deus santo mostrar-se-á como tal, fazendo justi- santidade de Deus, que é também a justiça definitiVa, se opõe
qualquer injustiça, quer nas relações entre o hp_mem com
ça" (Is. 5,16).
seu próximo q~er em qualquer aspecto da vida social.
J
3. O que a parábola evangélica demonstra que o exemplo
No ano passado, ao receber em Roma um grupo de Bispos
de um homem, de um rico egoísta, é da mesma forma apresentado pelo profeta Isaías na primeira leitura como um problema brasileiros em visita "Ad limina", recordava-lhes o grande
desafio do contraste entre dois Brasis, um, altamente desensocial.
Não é difícil comprovar naquela parábolisa, à luz do que volvido, pujante, e lançado ao rumo do progresso e da_opulêndiz Isaías, uma imagem da realidade dos nossos tempos, e cia; outro refletindo-se em desmesuradas zonas ~e pobreza,
de doença, de analfabetismo e de marginalização (24 de março
mesmo da atual situação do Brasil.
Quando o homem se deixa arrastar pelas própriis pai- de 1990). Falava-lhes também, do fosso que divide a sociedade
xões, para sustentar suas ânsias de prazer, de posse, de domi- brasileira, que hoje necessita do empenho de todos, a fim
nação e de bem-~~tar - movido _por _d~~~!!!reado egoísmo de que se beneficiem de uma mais ampla solidariedade, no
- , compreende-se o _alcance das palavras do profeta: ''Aí -I'espeito ao bem comum.
Amados Irmãos e. Irmãs, não há como não ver nesta
de vós que ajuntais casa a casa, ·que acrescentais campo a
campo até que não haja mais lugar e que sejais os únicos disparidade, a existência de fatores de verdadeira injustiça
proprietários da terra" (Is. 5,8). E quando tem tudo isso, que, entre outros, estão ligados aos problemas da distribuição
não pensa mais a não ser o próprio descanso, no conforto, da terra e do seu aproveitamento racional Sabe-se que o
esquecendo-se de que, nada disso aproveita, pois - como Brasil é um País de migrantes, c_om_m_ilhões de trabalhadores
diz Jesus - "não é rico para Deus" (Lc. 12,21). Torna-se, rurais sem terra ou com terra suficiente para prover ao sustento
assim, injusto desrespeitando aqueles que têm iguais direitos, das suas famfiias, devendo, por isso, migrar em massa para
os estados mais ricos da República. É bem conhecido o probletanto da propriedide como dos frutos da terra.
ma -dos assalariados temporários, moradores das cidades e
Gostaria, por isso, ·voltar a recordar__ aqui, aquilo que explorados no campo.
é doutrina comum - como o declarou o Concilio Vaticano
Não estarão estes_ fatos indicando por si só a necessidade
ll (Cons. Gaudium et spes o. 69) --,e que reiterei na Encíclica de serem atendidas as justas e urgentes reivindicações daqueles
Centesimus annus, que "Deus deu a terra a todo o gênero cidadãos, que têm direito a fazer parte da vida económica
humano, para que ela sustente a todos os seus membros sem da Nação? Ao Estado, cabe "o dever principalíssimo de asseexcluir nem privilegiar ninguém. Está aqui a raiZ do destino gurar a propriedade particular por meio de leis sábias", pois
universal dos bens da terra. Esta, pela sua própria fecundidade bem a justiça nem o bem comum, consentem danificar alguém
e capacidade de satisfazer às necessidades do homem, constitui nem invadir sua propriedade sob nenhum pretexto (Cf. Encl.
o primeiro dom de Deus para o sustento da vida humana" Rerum novarum n9 55). Mas, _cabe também à tutela do Estado
(n. 31). Os bens deste mundo foram criados por Deus para
assegurar um sistema justo de distribuição das terras, garano bem de todos. A propriedade privada, importante e neces- tindo, no mesmo tempo, o direito_ de todos _de que se reconhesária, inclusive da terra, deve estar a serviço desta finalidade ça, tanto a capacidade como o rendimento do próprio trabalho
original e não impedi-la.
(Cf. Encl. Centesimus annus n 95 52 e 28), dentro de condições
É inegável que há uma maior consciência desta verdade, realisticamente acessíveis.
Falar, portanto, de Reforma Agrária nada maiS é que
e que os· dados estão indicançlo uma leve melhora n_ª" 9istribuição da terra no BrasiJ. Mas também é certo que falta ainda dar apoio à modernização <;ias relações trabalhistas no campo,
muito para que se possa falar de uma justa: âistribuição da criar ocupações produtivas na área rural, coibir as manifesterra no Brasil. Não me refiro, evidel}temente, à posse dos tações de violência que já mataram tantas pessoas, inclusive
meios de produção, que "é justa e legítima, se serve pára sacerdotes, promover serviços de educação, saúde, de créditos
um trabalho útil" (Ibid. n. 43). A Igreja tem consciência disto. financeiros, criando condições para o exercício d.a cidadania
Ela sabe, por exemplo, que a economia de escala é uma exigên- a mais de uma dezena de milhões de agricultores. Tudo isso
~ cia em nossos dias. Quem produz mais pode produzir a menor
traria, também, benefícios às cidades, na-medida em que havecusto e, portanto, vender por preço menor. No caso, trata-se ria um menor êxodo rural, aumentaria a produção _agrícQla,
de "distribuir as propriedades insuficientemente; -cultivadas por normalizando _o abastecimento e a oferta de alimentos básicos.
aqueles que as podem tornar rendonsas'' (Coos. Gaudium No próximo dia 16, ao celebrar-se a "Jornada Mundial· de
et spes n. 71). Neste sentido, a posse da terra·''toma-se ilegfti- Alimentação'', organizada pela FAO, serão debatidos os pro~.,...J?la, quando não é valorizada ou quando serve para impedir
blemas da fome no mundo. Espero que n~ste foro internao trabalho dos outros 'visando somente' obter um ganho que cional sejam sugeJ1das soluções adequadas para fazer frente,
não provém da expansão global do trabalho humano e da em espírito de fraternidade e cooperação, a este problema
. rique2;a social, mas antes de sua repressão, da ilícita explo- tão angustiante.
-:ração, da especulação, e da ruptura da solidariedade no mundo
Trata-se, no fundo, de incentivar todas as fonnas_9,e coodo trabalho" (Encl. Centesimus Annus n. 43). Sob este ponto peração entre os vários setores. da. sociedade, na busca de
de vista pode-se falar do elevado grau de concentração da soluções para a questão da propriedade _e do uso_ çia teri-a,
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no cpntc;do de uma agricultunl que adote crltéfios modernos
___ _
de pr0<!1'ção.
5. Quero terminal- estas palavras, ~audando'O povo desta bela terra, centro tradicional de cultura que mereceu â
Cidade de São Luís o título de "Atenas do Brasil"Recordo com--e.ntõção·a- história da Igreja aqui iniciada
em 1612 (mil seiscentos e ~c--zo;;), pelos missionários capuchinhos franceses na cidaàe fundad::.. por La Ravardiéfe-. O Maranhão se t0rnou o centro trrarliador da extraordinária ação
missionária que os JesuítaS, capuchinhos, rnercedários e tantos
outros estenderam à imensa reg;ão amazônica no século dezessete. Aqui, o grande clássico da língua portuguesa, o orador
sacro e missionário Padre Antônio Vieira, soube defender
a dignidade humana e a liberdade dos indígenas e denunciar
os abusos que :S>Iftra eles cometiam os colonizãdores_da terra.
Por isso, desc.iu recordar este rnonc!llento que nos lembra
um dos marcos fundamentais da eval)J;elização na América
Latina. Refiro:r~'j~~ lO Convento das Mei·cês que, recentemente
restaurado por mãos generosas, -t.~ilc11~1rá sua reconstrução
quando lhes for anexada a Igreja que os padres mercedários
construíram, no ülicio deste sécu!o, com enorme sacrifício
e zelo. Nele ressm::.:t• ainda hoje as palavras do Padre António
Vieira que residiu 11essa casa.
·
Não poderia à~ixar também de lembrar, que o Maranhão
foi o grande foco ir:adiador no Brasil na devoção ao Coração
de Jesus, tão qu~rido do povo, a.través d9 zelo do insigne
missionário funC:1do:r de obras e institutos religiosos, o Padre
Gabriel Malagrida, qce ~.eixú.u mareàs profundas de sua ação
apostólica em todo Nc;.rte e Nordeste do Brasil do séculO
dezoito!
Deus seja louy;:::do~ .qt:e trouxe o Papa ao Maranhão!
Agradeço, que.l'jdos filhos do Maranhão, e a vosso Arce·
bispo, Dom Paulo Eduardo Andrade Ponte, o carinho com
que me acolhestes. '
6. "Mestre, dize a meu irmão' que repâttà Comigo a
herança" (Lc. 12,13), Í~raos no Evangelho de hoje. A estas
palavras, e alguns dos p1;~-$entes, Jeslli! respondeu: "Meu amigo, quem me constitUiU. juiZ ou árbitro entre vós?" (Lc. 12,14).
Não compete a C:r.Gto, nem a sua_ ~~eja solucionar o
problema da terra, isto·caQe às instituições humanas, às autori_
.
dades competentes.
A missão da Igreja é_anunciar O Eva(t_gelho do reino.
O reino de Deus é a maD.~festação da santidade de Deus daquel~ santidade que se torna patente inerliante a justiça,
mediante o julgamento: "O Senhor dos e,x-é,rCitos triunfará
no juJ.gamento" (Is. 5,16).
•
Por isso Cristo diz: "Não temais, pio!,,Jueno rebanho".
~.lo vos· deix~is abater por qualquer injuSh.ça terrena. No
fim, ;:e fará justiça~ Portanto, todos q-:Je sois responsáveis
pela sociedade 1 fazei tudo o que estiver no vosso alcance,
a fim 0-e-: que na vida dos homens, na vida das sociedades,
a injustiça dê lugar à justiça!
"Não temais, pequeno ret>atll'i.O.~. diz Jesus ... porque foi
do agrado do vosso Pai dar-~o.8 .9 reinO". Esta ·é a medida
definitivã. de todos os sistemas·tcü,porais.
E Jes~ts exclama: "Fazei pura vós bolsas que não se gastam, um tesouro rnesgouvel 008 (;éus, aonde não chega o
ladrão, onde a traça não o destr0i" (Lc. 12,33).
Para i.s~o, inclusive, "Vendei t• que possuís e dai esmolas!''
·
(Lc 12,33},
"Qt~e :odo o vosso modo da ~6ir mostre· onde está vosso
verdadeiro te:c:ouro... "Porque onde e:.;tiver vosso tesouro, ali
estará tambim. o vosso coração" (Lc. 12,34).
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Unamo-nos agora em tomo da Hóstia Consagrada do
Divino Redentor, desejosos de receber dele a inspiração e
a força para prosseguir naquele caminho com que os primeiros
evangelizadores transmitiram a fé cristã nesta terra. Possam
as "Santas Missões" que estão se realizando atualmente na
Cidade de São Luís desencadear este processo da Nova Evan·
gelização que abençôo de todo o coração.
Q SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ Passa-se,
agora, ã apreciação do Requerimento n' 894/91, de urgência,
lido no Expediente, para o Projeto de Resolução n"' 101/91.
Eril votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da ma·
téria.
"Disçus.são, em turno úi:licb, do Projeto de Resolução n 9 101/91, d~ iniciativa da Comissão Diretora, que
dispõe sobre a remuneração dos servidores do Senado
Federal e dá outras providências."
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 permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Sobre a mesa
parecer da Comissão D iretofa, oferecendo redação final sobre
a matéria, que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
É lido. o seguinte:
PARECER N' 127, DE 1991
Comissão Diretora
Redação final do Projeto de Resolução n• 101, de
1991.
Aprovada em 5/12/91
À promulgação
A Co"rilissão Diretora ·apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n9 101, de 1991, que dispõe sobre a remuneração
dos Servidort.~s do Senado Federal, e dá outras providências.
Sala de Reuniões da Comissão, 5 de dezembro de 199L
_:·Mauro Benevides·, Presidente - Rachid Sa1danba Derzi,
Relator - Lucíd!o Portella - Meira Filho.
ANEXO AO PARECER N' 527, DE 1991
Redação final do Projeto de Resolução n• 101, de
199L
Faço ·saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N'
, DÉ 1991
Dispõe sobre a remuneração dos Servidores do Senado Federal, e dá outras provfd~ndas.
Art. 1~> É fixado, como limite superiOr de vencimento,
o valor de Cr$ 623.352,00 (seiscentos e vinte e três mil, trezentos e cinqUenta e dois cruzeiros) pai-a os cargos de Analista
Legislativo do Senado Federal.
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Parágrafo único. O coeliciente resultante do valor definido no caput deste artigo, em relação ao atual maior valor
de vencimento dos cargos de Analista Legíslativo,_ incide sobre
o. vencimento dos demais cargos <!e. p_!"ovimento efetivo do
Quadro de Pesso~l.do.Senª-do Federal . . _,_ ... ,_ .,.. _...... _
Art. 2~ Os .valores .de retribuição dos cargos comissionados e das funções gratificadas CIO Senado_ Federal passam
a ser os constantes nos_a,n~xos c!esta ResolUção.
Art ..3~ Sob.r.e __os_yalores_ fixados por esta Resolução,
inclusive os resultantes .da aplicação do parágrafo único do
art. 1o, inCide o percentual de vinte por cento, a título de
··
..
reajuSte.
Art. 4~ Os acréS~im.os decOrrentes desta ReSoluçao são
extensivos a.os servídores ..d.o Çentro Gráfico dq Senado e do
Centro de Informática e ProcessamentO de._Dadps_dg SeÕ.ado
Federal, cujas tabelas serão aprovadas pelos respectivos conse·Ihos de supervisão.
.
. .. .
.
_
Art . .59 . .O.disposto nesta Resolução aplica-se, no que
couber, aos proventos_ de. aposentadoria e às pensões. decorrentes do falecimento·de servidores dos órgãos por ela abran~~.
Art. 6~ Esta Resoluçã-o entra..~.rn. víg·or na data de sua
publicação? com efeitos financeiros a partir de 1~ de dezembro
de 1991.
.
. .
__ ,, __ _
Art. 7o Rev.ogain-se as .. disposições.em. c~ntrário.
.

.
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ANEXO I DA RESOLUÇÃO N° , DE 1991
Valores de Retribuição d~ Cargos em C'.omiss!!o do Grupo
Direça.o e Assessoramento Superiores - DAS
Nfve1
DAS-6
DAS-5
DAS-4
DAS-3

Vencimento
Cr$
426.504,00
368.399,19
317.678,91
269.597,70

%
90
85
80

75

Representação
Cr$
383.853,60
313.139,31
254.143,13
202.198,27

ANEXO II DA RESOLUÇÃO N" , DE 1991
Valores de Retribuição dos cargos Comissionados de
Assessoramento Técnico e Secretariado Parlamentar
Vencimento Representa~
Cr$
Cr$
%
75 202.198,27
~Assessor Técnico Lei 8.112/9( 269.597,70
269.597,70 75 202.198,27
CLT
!Assessor Técnicc
Sec. Parlamentar Lei 8.112/9C 198.577,65' 60 119.146,59
456.867,13
CLT
Sec. Parlamentar

Denominação

Regime
Jurídico

ANEXO Ili DA RESOLUÇÃO N" , DE 1991
Valores de Retribuição das Funçoes Gratificadas
SíMBOLO

VALOR (Cr$)

FG-1
FG-2FG-3
FG-4
Representação de Gabinete

390.101,35
286.074,28
208.053,85
156.040,47
140.436,42
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_ Q SJt. PRESL.DENTE (Mau!o Benevides) -Em discus~-·são a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discusS:Ao.
E_m votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queíram·-p·erma:necer
sentados. (Pausa.)
·
· Àprovada.
Aprovada, a matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Maur~- Benevides) _:_:_ Passa-se,
agora, à apreciação do Requerimento n~' 895/91, de urgência
lido no Expediente, para o Projeto de Resolução n' 100/91.
Em votação o requerimento.
·
~ Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da ma~
téria.
"DiscUssão, em turnOUnlco; do Projeto de Resolu~
ção n~ 100/91, de iniciatiVa da Comissão Diretora, que
dispõe sobre a remüneração dos Srs. Senadores."

sõbre-a-MeSa, emenda ciu~- será lida p~lo sr·: 1o S~cretário.
É lida a seguinte
. EMENDÁ OFÊRÊCIDÂ-AO
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' ÚJO, DÊ 1991

Emenda n•1
Acrescente-se ao art. 2" do projeto um parágrafo
único com a seguinte redação:
Parágrafo único. A. percepção da verba de que
trata o caput deste artigo será facUltativa, podendo
o parlamentar manifestar-se contrariamente ao seu recebimento, até o quinto dia útil de cada mês."
Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1991. -.Senador.
Áureo Mello.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Solicito ao
nobre Senador Meira Filho o parecer sobre a emenda agora
apresentada.
O SR. MEIRA FILHO (PFL- DF. Para emitir parecer,)
~~r. ~resid~nte, Srs. Senadores, o nosso parece-r é faVorável.
o SR. PRESIDENTE (M~~roBene~id-.,s) - O nobre·
Senador Meira Filho oferece parecer favorável à emenda do
nobre Senador Áureo Mello.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão
do-projeto e da emenda. em turno único.
O Sr. Eduardo Suplicy - Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benev1des) - Para discutir,
concedo a palavra ao nobre Senador Eduar(io Suplicy.
O SR. EDUA,RDO SUPLICY (PT - SP. Para discutir.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presi~ente. Sr"s e Srs, Senadores, as Bancadas Qo Partido dQs .Trabalhadores _1?-a Câm~ra
âOs Deputados e no Senado Federal refletiram muitq sob!e
essa questão. Av.ª'liamos que.o ajuste na rem.uneração dos
Congressistas d~ve:ria levar em conta que foi concedido a9s
servidores do Congresso .um ajuste dõol. ordem de 62%. Esse
percentual deveria ser seguido, também, no que diz respeito
aos subsídios e à: verba de representação dos Srs. Congressistas.
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Portanto, aqui votamos de maneira contrái'iã a'! projeto.
Seríamos favorável àquela parte coerente corp _o_ que foi exposto, à emenda que dá_ a opção ao _CongreSSis!a, _cfe devolver
ao Tesouro ·a parte que considera ter ultrapassado o ajuste
~ .. ·''
-. .
aos servidores.
Sr. Presidente, somos contra o projeto e a favor da eJ_llen~
da.
O Sr. Ronan Tito- Só recebe_se quisêr;·se-uão devolve
aos cofres da Uníão.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A Mesa esclarece ao nobre Líder Eduardo Suplicy que, evidentemente
a emenda só prevalecerá se aprovado for o projeto. A emenda
seria parte do todo, que é o projeto. Então,- é o esclarecimento
que a Mesa se sentia no dever de prestar ao nobre Líder
do Partido dos Trabalhadores.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, como
t:a Câmara dos Deputados houvf' a votação ein separado,
pdo menos, foi-me informado pdo Lfder, Deputado José
Genoíno, que lá a Bancada do Pa.rtido dos Trabalhadores
Votou contrariamente ao projeto, respeito a pos~ção cJos_ Srs.
Parbmentares que tiveram outro proCe<:Hmento, mas avalio
que esse deveria ser o comportamento da Bancada. Ali houve
a votação, em separado, da ernenQa. Se for possível, depois
do projeto, pronuncio-me a fã.vor da emenda.
."o,

~

- -

d~-lxa de eXistir, porque, na Verdade, cad3 um poderá atua~
como bem lhe parecer. Então nãO vOu aqui; por um gesto
p~_s_soal, votar Có_ntra, pOrque não me parece que Seja nece~·· ..
sário. As minhas objeções, já__ a$ lev~i no momento em q~e. ~ ,
era oporturiO: na reunião de Lideranças.
·
· 1
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevldes) - Prossegue · .
a disCussãO.
O Sr; Elclo Álvares - Sr. Presidente, peço a palavra
_ _.
_
,_
para discutir.
. _ _

·o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo a palavra ao nobre Senador Élcio Álvares. - - -

O SR. ELCIO ALVARES (PFL - ES. Para discutir.
Sem revisão do orador.) -:-Sr. Presidente e Srs. Senadores,
te-rnos a iÍnpressão de que esta Casa está vivendo um momento
decisivo de ass~:mção daS suas responsabiJidades por inteiro.
A elaboração de um decreto legislativo que admitiu o
parâmet~o com os vencimentos dos funcionários não- foi uma
edição feliz. Nós trincam.os, de maneira acentuada, o texto
consti~ucional. Esta Casa tem responsabilidades, ~esponsa~
bilidades severas, responsabilidades que_ não podem ser, de
uma hora para outra, delegadas ao Chefe do Poder Exe.cutivo ..
E acho, corroborando o pensamento do Senador FeJ;D~ndo
Henrique Cardoso, que não vamos, de maneira algu~a cultí~
var um procedime!lto que represente, afinal de co:otas, u~~
transmutação da norll_la constitucional para se reves·fi_ide uma
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra para
maneira, que eu diria, <ité certo pOnto, não prlrriOráSa cOn:i
discutir.
a responsabilidade desta Casa.
__
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a pala_A partir deste momento, C> Congresso tem que assuritir
vra V. Ex•
' - '•
_
a -sua· respons_á.bilidade, tornar sem efeito qualquer decreto
O SR. RONAN TITO (PMDB ~MG. Para discutir. Sem
legislativo .a esse respeito e cumprir rigorosamente o texto
revisão do orãdor.) -"Sr: Pfesidente, _Sr-s e_~rs. Senadores,
constituciónal, comungando a Mesa e os Senadores·com os
no estudo que fez nosso colega e hlris:ta, d~u~tre S~nadqr. -mesmos prÕjJ'6SitOS, ~ehtro de.uma·~ealidade que é indisfar~
Amir Lando,o art. 49, inciso VII, aqibu,i ~o Cqngresso Nacio- çável. A própria ifuprériSa hoje reconhece a dificuldade. Não
naJ competência exclusiva para legisla~ _sobre o Saláiiq dO~
qUeremos esta
fri.!qüentada por elementOs ·que detêm
parlament~~S.· · _ ,
._
t , - ,
:~ •"
;~
·a ·fortunã ·na irtã_o;"Dão queremos aqui"i:;ómente aquefe~s que
1
Se quisernlOs _adota{.O_decreto !egts!ativq,~,que para: mnq :têm condição fin<iili:éil-a de exercer o mandato. QUeremos
agora ficoucl~~o_,~in~st~~ucl~nal.pa_~Q.Ié.di?\em que a~a~. ·_todos O$ segmentos do povo brasileiro. _
.
Assim, Sr. Presidente, no momento ~-m que o nobre Líd~r.
o nosso saláqo ao do funCionáno publi,~~q;ue~_é determ!nad? ·--:
pelo Executivo~ estaríamos a:Qrlndo mãcüJe uma prerrogativa ~:Fernando Henrique Cardoso assume essa posição,. q"lU!rO tam~
inalieDável. -~e(iho: o art. 49, inciso·-~·m; da Constit_~içãO _ ~bfpt perfilhar-me ao lado_ de S. Ex~ e. dizer que devemos.
Federal diz: "~-43. competÇncia exclusí':éi,d9~õng.q:ss.o Naci.o.~ : assumir aquilo _que a_ <:;onstituição nos comC?teu... D.e~~f!..maneinai fixar idêntiêá 'remuneraçãO para ·os .Q.eputados Federais z:-a, além de, adqtar e;ss~ .compOrtarri~J!tO,_ c~pre-nqs_ t_oma~
e os Senadore.~ tjtil Cada legislatura .. ~ 11"- •
•
•
·_à'iníciatívã de· tornar sem efeito uin- decreto )egisJativo (rue
O CongrefiSO Nacional não pode abrir mão dessa prerro- --'- não tem nenhum respaldo constitucional.
·
gatiVa e passar pata á Pr~s\~ê~cia da RçplÍblic_a, que ~ete~ir!a.
. secundo prazeitoSamente ãs paiavraSdo n'?bre Líder Fer~
o-reajuste do:~Junci<~máli9s públicos. ~,:,....,. ·
.... :p.ando Henrique Ca~()SO e convoco_ á átt!n'ção para o·estudo'
. :
::..:;:'judiciOso feito pelo Senador Amir Lando, colocando-as coisas
· Era o que 1iilha:a diz_er;, _$r. Presiden~e_: ..
O Sr. Fernantl~HenriqueCardoso-Sr. Presidente. PeÇO -_ ..Jos se~ deyidos Iuga.res. : - -- -~
-. ...' ,_ '_.- o.-·~·-; -.. . .
a palavra para di~'j'i't.ir." ··
.'
__ . ,: ~~::.!,-J ,O Sr. Amir Lando ~Sr. Presidente, peÇo a palav,apO:ra
O SR. PRE~~DEN1V. (Mauro Benevides) - Concedq,_. J.~scu!Ir. - . - _ - :
. • • · '· • ), ,, ""·" -'·· • "' • ,., • .. "
apalavraaV.EXj', __ , 1,.,;
- .·
"".
' - · '· •'-'··.!~ ·osR.PRESIDENTE(Ma?roBenevides)--Concedo
O SR. FERN~NI>O]JENRIQUE CARDOSO (PSDB _:::_ :a palavra ao nobre Senador AmJT Lando. · ._ .
.-. -, .
SP. Para discutir. s'~ re~isão do orador.)-"- Sr: Presidente, __ O SR. ÀMIR LANDO (PMDB ·.::_ RO. Para "discutír.
sr~ e Srs. SenadoreS-, manifestei, na reunião de L.ideranças,'_~--.Sem revisão 4o- orador.)- Sr. Presidente, ~ts._~_e_:p.ad_or~s;
a minha oPinião sobre ~s~a-ni~téria. Preferià. que vó_tá~-~~~os, -_~)llíq há.dúyjdas··dé q~e, comp~lsand~ a CoDS~lt~iç<lO; faZerido
como propôs agora o Seri_~dor Ronan Tito·, fixando o saJário :.J,liD.a Ieit~ra _literal_ do art. f9, inciso -yn, vamo~ ·e·nto.õt~ar
do Congresso e não del~gando a tarefa ao, Executivo._
.,.~Uma competência·exciur:!iYa do-_ Senado, e_xc1.Usí"Va àO~ÇQ~gres~:
. Constrange~me a duplicidade de critério, um_a pªr_:;:t servi~ so. Naci,onal, para estabelecer a remuneração 'd~ _Doepllt~dd~
dores e O'Jtra diferente para nós, através "dõ mecanismó Pro- e Senadores. E verdade, Sr. _fr~sid~.õte, que de um:á Íegí.SJ~tura
posto. Com a emenda que será votada. esse constrangimento
para outra.
'
" '
·
·--'·- -
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No entanto, o decreto legislativo que versa sobre a matéria realmente inverteu o papel. Não há como entender, em
termos de interpretação de hermenêutica/que uma competência, que era exclusiva do Congresso Nacional, passe a ser
privativa do Presidente da República, que diz quanto e quando
os membros do Poder Legislativo terão a s_ua remuneração
aumentada. É uma inversão insustentável diante do texto
constitucional. É uma renúncia de uma competência exclusiva.
Todos os mestres d_o DireitO ·constitUcic;mal, a ~m_c;:çar por
Rui, Paulinho Jaques, Maxíndliano, POntes de .Mil:anda são
unânimes em afirmar que não se pode delegar essa competência. É exatamente a competência, Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma partilha da soberania naCional. só o constituinte
·é que estabelece o que compete a cada Poder. Não poderia,
de forma alguma, uma lei afrontar a letra da Constituição
e um princípio eSsencialmente constitucional, porque as constituições existem enquanto, sobretudo, houver a partilha da
competência.
É por isSo, Sr. Presidente, que renunciamos aO poder
de fixar a remuneração dos Deputados e_ Senadores _e, ao
fazê-lo, criamos uma dependência do Poder Bxec;utivo_ E é
uma verdade sociológica que a dependência económica gera
a dep~ndência política, Sr. Presidente, Srs. Senadores.
É por isso que é preciso consertar, é preciso que o Poder
Legislativo seja altaneiro, exercite a sua competência constitucional, porque poder, Sr. Presidente, é um_ exercício, e a
renúncia desse exercício implica na sua renúncia. Estaremos,
então, traindo a soberania nacional, porque a Constituição
nos delega essa competência.
.
É pOr isso, Sr. Presidente, que ao defendermos, neste
momento, uma remuneração justa, não estaremos ofendendo
() trabalhador, não estaremos ofendendo ninguém, porque
precisamos repor as perdas salariais. E é- preciso haVer uma
remuneração compatível com a função legislativa, sob pena
de estarmos na dependência constante do Poder Executivo,
que, hoje, comanda as suas grandes ações com meras promessas ou até expectativas. E não quetemos isso.Nós', Sr. Presidente, entendemos que a inocência não
teme a .vigilância pública. Não há o que temer quem luta
por uma remuneração compatível com o cargo e, sobretudo,
com ~ excelência da função legislativa.
É por isso, Sr. Presidente, que não precisamos temer
a imprensa; não precisamos temer os libelos___ que, amanhã,
serão assacados, porque buscamos aqui uma retribuição justa
enquanto uma retribuição a um cargo que, por excelência
da delegação popular, nos foi conferido.
É Por isso, Sr. Presiderite, que SOu favorável e sou favorável, sobretudo, a que se revogue, em momento oportuno;
o decreto legislativo que trata da matéria. O que há hoje
é um vácuo legislativo nesse aspecto. O que existe é uma
inconstitucionalidade flagrante. E onde há inconstitucionalidade, há o nada jurídico. É isso que autoriza o pr6prio
Congresso a rever os critérios fixados n_o referido decreto
legislativo, alterando-o _como bem entende, porque, neSse--vácuo, cabe a esta legislatura fiXar a remuneração dos Deputados
e Senadores. Não se está ofendendo a Constituição, ·porque
aqui obrou o legislador do passado nu~ a inconstitilcio~alidade
e, na inconstitucionalidade, é um nada jurídico, é o não e,OSt_ir.
Nós estamos aqui num campo da não existência. Por _isso,
Sr. Presi_dente, a essa legislatura cabe suprir esse vácuo legal.
Muito obrigado. (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Prossegue

a discussão da matéria.

O Sr. Mauricio Corrêa- Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
~ palavra 3:0 nobre Senador.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT -'-DF. Para discutir.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senado~
ies, gostaria de tecer algumas rápidas considerações. Entendo
que há um certo receio toda vez que temos que no.s pronunciar
e~cerca dos nossos próprios subsidies e da própria verba de
representação que recebemos.
É despiciendo dizer os e:ocargos que os parlamentares
têm, e ninguém ignora o que nós recebemos. Os nOssos contracheques são públicos, todos sabem o quªnto receben:tos. ~9rém, há, às vezes, um certo farisaísmõ com relação à fixação
daquilo que recebemos. Mas é preciso ficar bem claro que
a Constituição de 1988 acabou com algunspenduricalhos que
recebíamos tradicionalmente ao império da legislação consti·
tucional pretérita.
Ali nós tínhamoS jetons, tínhamos várias outras formas
de pagamento, de remuneração. Quando esta Constjtuiç_ã_o
fói pfomiJ.lgada, o parlamentar passou a receber os seus subsídios e a verba de representação.
Evidentemente, não é possível manter*se esse quadro
de-âifiCuldades por que passa a maioria dos parlamentares.
Os que têm a felicidade de ter alguns rendimentos fora, ai~da
têm suporte para conduzir a sua vida. Mas os que vivem
exclusivamente daquilo que o Congresso paga, têm imensas
dificuldades.
E eSse mecanismo cria9o, Sr. Vresidente, de facultar inclusive a recusa, parece-me extremamente prudente. Quem
não quiser receber, dirija-se à divisão de pessoal e diga que
se recusa a receber.
Não posso admitir certoS cOmpOrtamentos, em determinadas circunstâncias, para jogar coth a--platéia. Não estou
fãZendo nenhuma referência ao Senador Eduardo Suplicy,
quero deixar bem claro. Mas ouço sempre alguns Deputados,
sobretudo parlamentares de alguns part1dos, dentre os quais
até ·o meu, que falam em recusa toda vez que há proposta
dessa natureza. Mas eu entendo, Sr. Presidente, que o que
se encontrou aqui é e'xatamente correto, porque esse decreto-lei, a que se refere o art. 2~", fix~ a representação para
os Ministros do Supremo Tribunal Federal. Portanto, não
deve haver diferença entre o que ganha um ministro do Supremo Tribunal Federal e um parlamentar. Está na Constituição.
Portanto, Sr. Presidente·, é com absoluta tranqüilidade que
digo isso. Eu posso àté viver- sem os subsídios que recebo,
mas há colegas aqui que estão passando profundas dificuldades, e não sou fariseu para díZer-que isso não é correto.
Acho que é O que· Se procurou encontrar para dar compatibilidade e dignidade ao exercícfo- do mandato parlamentar.
O Sr. Eduardo Supllcy - Permite V. EX' um aparte,
nobre Senador Mauricio Corrêa?
O SR. MAURÍCIO CORRÊA :... ..Pois não, nobre Senador.
O Sr. Eduardo Suplicy - Agradeço a maneira como
â fu.lm-.
O SR. MAUl.ÜCIO CORRÊA -.Mesmo porque V. EX'
não precisa.
--

V.

Ex~ referiu-se
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O Sr. Eduardo Suplicy -

~oif~ri5 DO cô.Nq_~ESSO N~CIÚNAL (Se_ção}J)
V. Ex• me leva a colocar a

questão, inclusive, em_ termos pessoaiS:: Desde que fui eleito

Senador, eu, que sempre procurei combinar a atividade parlamentar com a minha outra única atividade profissional, que
era a de professor da fu.lldaçáo Getúlio V(!rgas, na Escola
de_ Administração de Empresas de São Paulo, onde, desde
196ô, sou professorconcursado, dei aulas e dei aulas enquanto
deputado estadual, federal e presidente da Câmara Municipal.
Neste ano, avaJiei que a responsabilidade çl~ Senador era
tamanha que resol'\?i licenciar-me sem remune:r;ação da FGV
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que se defirie como Q, ajust3.mento que o Poder Executivo
avaliou que poderia d3.r aos funcionários civis e militar~s da
· Uriião. Assim, Senador Maurfcio Coti'êa, qtierá apenas dizer
que esta é uma decisãO difícir e que é preciso ser tomada
· coiii responsabilidade.
compreendo PC?.r(~.itamente a importância de se -definir
url:iã. remuneraÇão condizente com a responSabilidade do cargo
.de Deputado, de SenadOr, que avalio deva ser condizente,
por exemplo, com os postos mais altos no Poder Executivo.
Recentemente, disse ao Senador Marco Maciel, em reunião
de Líderes, que entendia que um PresideTite da República,
um Ministro de Estado não deveria estar recebendo menos
do que um Deputado e um Senador. Seria o prinieii-o a dizer
que, pelo menos, isso deveria ser assegurado. Mas a remuneraçi\io para os altos posto-s-ele responsabilidade deve levar em
conta aqUilo que podemos também definir para o povo brasileiro.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA -Agradeço a V. EX' e
o cumprimento pelas suas eXplicaç6es. Devo dizer que V.
Er-, inclusive, tem um posicionarriento que decorre de posições partidárias. O .Paifiâo· dos Trabalhadores, na Câmara
dos Deputados, teve essa mesma posiÇão.
Quando fiz essa referência a ·Mattarazzo, V. Ex~ sabe
que foi em tom de blaque e quem sabe, até, um ato falho.
V. Ex• é duplamente Mattarazzo. Sei que há os Matarazzos
ricos e os Mattarazzos pobres.- Sei que Sei que V. Ex• não
é rico·;- ser perfeitamente da sua situação.
O Sr. Êd-uãTdÔ-SupÜcy -SoU, si~, bisneto de Francisco
Mattarazzo. Não preciso aqui deialhar a minha história. Apenas quero dizer que tenho, .sim, algumas posses, não tenho
relação de propriedade alguma com as Indústrias Reunidas
F. Mattarazzo por algumas razões que não cabem aqui definir.
Já que V. Ex_t fez uma referência, apenas quero expot sinteticamente eisse episódio. Um dia podeÍ'ei relatar a história, se
for do interesse do Senado, até mesmo da tribuna.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA -Senador Eduardo Supli-.
cy, o.respeito que tenho por V. Er é muitO grande.
Ainda hoje tivemo-s a··oportuni~a~e de aprovar um dos
n;tais belos, quiçá, projetes que- tramitam aqui no Congresso
Nacional graças ao estudo, à perseverança, ã obstinação de
V. EX'

e dedicar-me inteiramente ao exercício do mandatõ. E não
tenho muitas fo~tes de rem_uneração, que possarri levar V.
Ex~ "'a essa conclusão, cozpo se e_u não tiveSse necessidade,
também, como quase todos os Senadores, de receber uma
'rêmuneração condizente com a responsàbifidãde_e a dignidade
de membro ..de Congresso Nacional. Nã9 ~precisaria descer
a detalhes. Ma.s, cq_m<;> .muitos aqui, tainbé_m.tive que cortar
inúmeras déspl'.!sac;. Tive que, como mui~os, 4i~,r "ameus_!il.hos
.
e-a minha es,:.os;:.. ~e se fazia necessário um corte. Como
muitos, também entrei no-vermelho. Particulapnent,e_no_s últimos meses, co.mc nunca tinha antes ocorrido -em minha _vida
pessoal. E vinha considerando seriamente d"ar pelo menos
um curso, em_ t~mRO parcial, nas segundas-feiraS, das 8h às
!Oh 30min da manhã naFGV, sem prejuízo do J;:abalho parlamentar, como única atividade adicional. E,em especial, leyan . .
do em conta que poderia, pelo menos, ajudar com ~sso a
pagar alguma coisa, nem _q_ue fosse o .IfTll, que em São Paulo,
para uma residência como aquela em_q_ue mpro, _é_ significativamente eJevad9, graças â política correta da Prefeita Luiza
Erundina -só para dar um exemplo. Então, considero impor..
tante a questão da remuneração. Acho muito impoitante -que
cada membro do C9ngresso Nacional - e boje estou muito
consciente da respons~bilidade das_ Qeçis_õ_es que diariamente
aq_ui temos; quando estamos decidindo como de~ti:g.aT os .. 54
trilhóes de cruzeíros do Orçamento, estam·os toniaijdõ _decisões da mais alta importância que qualquer membro do Congr.esso Nacional possa estar _completamente independente
de quaisquer favores, ~C?- quaisquer presentes, de quaisquer
pressões económicas. Sempre pautei a minha vida pública
por estar completamente independente disto, e a,cho que caâa
um dos meus pares tem que ter uma_ sitUação que pemiita
um procedimento o mais _digno possível. Senad_or Maurf~o
Corrêa, proc~rei ser breve aqui ao expor a posição do Partido
V. EX' sabe do respeito que Jhe tenho e que é sincera
dos Trabalhadores, porq1:1e_ compreendo !71Ui~o bem a situação
de cada um dos Srs._SeQ.ador~s, dos meus p~res e,_ Cada _v~z ._essa .referÇgcia que faço a seu respei!o.__
mais, amigos meus. Sei o que representa; pof eXemplO, urna
O Sr~ Ronãn Tito -Pe_onite-me V. Ex' um aparte?
pessoa na famíl!a, eventualmente, estar doente; precisar um
O
SR. MAURíCIO CORRÊA- Ouço V. Ex• com prazer.
Senador ter que despender recursos ·de uma hora para outra
O Sr. Ronan Tito - Nobre Senador Maurício Corrêa,
e, de repente, ter qu~ _!ee!órrer a alguém. A quem? A familiares? Conio muitos~ também precisei, 1!3_5 últimas s.emanas, essa emenda apJ_"esentad!) sana qualquer prurido de ordem
pensar em a quem recoirér. Felizmente, t_enho uma mulher ética. Entendo as pessoas que têm uma ~~ciência bem clara
que trabalha - e muito . . . .:_ e que· se ·preOcupa:-Mas como? sobre os problemas e, pritiCipahiiente, -nesse comparativo. Por
A remuneração do Senador está mtlitodistante daquilo que isso mesmo, aqueles que acharem que o" salário do Senador
ele tem como responsabilidade. Esse tipo- de diálogo eu tam- ou d_º- Deputado está muito alto, poderão devolver ao Tesouro
bém tenllo na minha _casa mas, prezado Senador Maurfcio w;na parte do mesmo. Mas creio que não chegamos no projeto
Corrêa, o problema é que 6 povo brasileiro está se _empobre- ideal, que é o da Câmara de Vereadores-de Belo Horizonte.
cendo; o problema é que a_ecohq~ia br;tsileira
está em dificul- Peço a atenção do nobre Senador Eduardo Suplicy, lá em
1
dades e fica- difícil,_ eticãnle.Dte, por m aiores que sejam as Belo Horizon~e havia sempre essa reclamação mi Câfuara de
nossas dí~c.utdapes, avançarmos em ~elã.Ção âq~ilo que esta- Vereadores e _er_a _ç_omum mostrar o contracheque. O Pre_si . .
mos permitmdo, por exemplo, ao conJu-nto dos trab!,llh~dor~s; dente -da Câmar~ de Vereadores, Paulo Portugal, adotou a
àqueles que ganham perto do saJário zi!lnimo; àqueles que, seguinte atitude: o salário de Vereador, a partir da-qUela determuitas vezes, estão des~mpregados em._f~~'ção de uma política minada data, seria o saláriO míniriio mais -a afUda de -custo
económica receSSiva; avançaimos em relação, também; àquilo e a ajuda de gabinete. Mas, para receber as ajudas de custo.
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e as de gabinete o Vereador teria que ir ao caixa requisitá-las.
Todos os Vereadores que reclamavam foram ao caixa requisitá-las e as emissoras de televisão passaram a filmar não mais
o contracheque do denunciante, mas a presença dos Vereadores requisitando _o restante dos seus salários no caixa. Ainda
não atingimos essa perfeição, mas já caminhamos bastante.
Aqueles que tiverem dor de consciência podem devolver ao
Tesouro. O SR. MAURíCO CORRÊA de estrema prudência

Considerei a emenda

Sr. Presidente, para concluir, devo dizer que gostaria
que os 147% da Previdência fossem pagos, gostaria que o
salário mínimo fosse o maior possível; esforço-me, dou a minha contribuição para que isso ocorra. _Lamento profundamente que não possamos estender uma igualdade de tratamento salarial para todo o Pa(s, com dignidade ç com justiça,
mas a verdade é que estamos nos pronunciando, neste instante, acerca de uma matéria relevante e que implica, também,
nessa independência que o Parlamentar tem que ter.
Portanto, Sr. Presidente, sem nenhum constrangimento,
encaminho favoravelmente. A nossa Bancada votará, conseqüentemente, de acordo com o projeto, a respectiva emenda.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Continua
em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam qUeiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
.
Em votação a emenda de parecer favorável.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.
r
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLfCY (PT.,-- SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apenacs para registrar o que havia dito anteriormente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Fica regis·
trada a posição do nobre Líder Eduardo Suplicy.
A matéria vai ã COmissão Dtretora ·para a: redação final.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, redação final que será lida pelo Sr. 19 SecretáriO.---É lida o seguinte
..
PARECER N• 528, DE 1991 ..
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução n• 100, de
. 1991.
.
A Comissão Diretora apresenta a redãção final do Projeto
de Resolução n° 100, de 1991, que dispõe sobre a remuneração
dos Senadores.
·- ... _
.. ···- .-- ___ _
Sala de Reuniões da Comissão, 5 de del:erilhro de 1991.
- Mauro Benevldes, Presidente - Rachid Saldanha Derz~
- Relator Lucídlo Portella - Meira Filho•.
ANEXO AO PARECER N' 528, DE 1991.
· Redação final do Projeto de Resolução n' 100,
de 1991.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu. Presi~
dente, nos termos do art. 48, item 2.8, do Regimento Interno,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N'
, DE 1991
Dispõe sobre a remuneração dos SenadOres.
Art. 1o É concedida aos Senadores antecipação de trinta e cinco por cento sobre o respectivo sub~ídio.
Art. zo Quando os percentuais de reajustes dos servidores da União for.em diferenciados, a verb~ de representação
mensal dos SenadoreS será determinada em valor limitado
a 7/10 (sete décimos) do maior percentua~ fixado no Anexo
I do Decreto-Lei n' 2.371, de 18 de novembro de 1987.
Parágrafo único. A percepção da verba de representação será facultativa, podendo o parlamentar manifestar-se
contrariamente ao seu recebimento até o :quinto dia útil de
cada mês.
Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos finance:iros a to de novembro de 1991.
;
·
Art. 4o Revogam-se as disposições eip1 contrário.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - Em discus·
são a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai ~ puJ:llicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - A Presí·
dência lembra aos Srs. Senadores que amanb,ã estará reunido
o Congresso Nacional às 12 horas para que se processe a
leitura de medida provis6ria, cuja edição foi agora comunicada
à Presidência da Casa pelo Sr. Ministro da Justiça -em nome
do Senhor Presidente da República.
- Tendo em vista a proximidade do término da Sessão Legislativa, a Presidência entendeu seu dever convocar para amanhã, às 12 horas. sessão do Congresso Nacional para a constituição da comissão que apreciará a medida provis6ria sobre
o seu aspecto de admissibilidade e, se for o caso, a seguir,
sobre o mérito, em data que será previamente anunciada.
A Mesa esclarece, também, que integrarão a Ordem do
pia vetos presidenciais e há perspectivas: de apreciação de
requerimentos que englobarão projetas de crédito suplementar do Poder Executivo.
____ A Mesa desej?:_ partilhar com os Srs. Senadores a apreensão_ que domina todo o Congresso quanto à apreciação de
projetes referentes a créditos suplementares que já ascendem
o total de 84, o que vai exigir um trabalho infatigável e ininterrupto dos Srs. Deputados e Senadores.
Quero lembr~r aos Srs. Senadores que, após a sessão
ordinária. de amanhã, possivelmente haverá sessão extraordinária
·
A Presidêncfi'a"pela aos Srs. Se.nadores a fim de que
permaneçam em Bp~sília até às 18 horas de amanhã; na semana
seguinte, a partir de segunda-feira, todos os Srs. Senadores
devem continuar em Brasília, desfazendo possíveis compromissos que hajam _assumido nos dias 14e 15, sábado e domingo, a fim de que ~~mbém naqueles dias haja apreciação de
matérias submetid,a_s à deliberação, quer aquelas da competência privativa do Senad_o, quer aqueles projetes origináriOs
da Câmara dos Deputados.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nada mais
havt;ndo a tratar, vou encerrar QS ti'â.balhos, designando para
a sess&o ordinária de amanhã a seguinte

Marcos Barbosa e Dom José Carlos de Lima Vaz, comemorativos do centenário de nascimento do escritor catôlico Jackson de Figueiredo.

ORDEM DO DIA

PROJETO DE LEI DA CÁMARA
No 23, DE 1991

-5-

-1Reda\ã.O Final

PROJETO DE DECRETO LEG1$U;l-IVO
N• !26, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia ngs t~Jzn.ii>;o,l!J,W· 353, parágrafo único, <lo R_egimc;>.nto I nter-qq~ .. ~~.,~~,,
_
Discussão, e~ turno único, d~ ~:0-~.i~fc...:T'úial (oferecida·
pela Comissão diretora em seu Pari:cer..n;·:,~m: de 1991), do
Projeto de Decrero Legislativo n• 121\, de .l.Q!il (n' 18/91, na
Câmara dos Depu~~d~s), que aprova o aNfR9ç=~utorga concessão à Rádio Uni·versal de Morrinh~~-.,t!q~~-·para explorar,
pelo prazo de dez_,..!lnos, sem direito _a-e (fxC!Usividade, serviço
de radiodifusão sõtwra. em onda média~-il:ã'Ci.({ade de Morrinhas, Estado do C~)Ú.rá.
····-· ·~---- ·- 2- . ~~, , .. .., ..

Redaçào Finai

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
no 23, âe 1991 (no 4.979/85, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dispõe sobre o seguro obrigató("ÍÕ-- de danos pessoais cãusados por embarcações ou por
sua carga e dá outras providências, tendo
Parecer favorável, sob no 314, de 1991, da Comissão
- de Assuntos Econômicos.

-6PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
No 19, DE 1986

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 19, de 1986 (no 123/86, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo Internacional do Açúcar de
1984, concluído em Genebra, em 5 de julho de 1984, tendo
Pareceres, sob n"~ 474 e 475, de 1991, das Comissões
- de Constituição, Justiça e Cidadania, Pela constitucionalidade; e_
. . ..
..
. ..
--de Relações Exteriores e Defesa Nacional, favorável.
~7-

'iwo

PROJETO. ÍJE DECRETO LÊG:Pi-A
. N• 1Z7 DE 1991 - -···:· ':
-

:_

'

~i

~ ~-

(Incluído.em Ordero ~J)ia nos tern:iós dQ ~rt_. 353, pará;,.,_., ~' -~~· ,
.
grafo único, do RegLnc!~í~~~)!lterno)
Discussãc, em fV-it_iJ ú;n_ir.o, da_ Redaçao~Firiál (oferecida
pela Comis~rl.-, Dírf{t_OJ_a_ es_:"seu Parecer no 510, de- 1991),
do Projeto di ·Decreto Lr.1ihl.at.ivo n" 127, de 1991 (n" 10/91,
na Câmara d()S_-Depútàdos_)_:-:que aprova o ato que outorga
concessão à Rád:o Scc-ied(Lc:.t:. ~B Sol~dade Ltda., pat:_a explorar
serviço de radio_difusão- Sõiiqi-'i- Í1a Cidade de Soledade, Estado
da Para1ba.

- ,__

PROJETO DE ü::fDO SENADO
N" 171, DE 1%9-COMPLEMENTAR
Votação, em turno ú~\-éi,;·~ç)?rojetõ de Lei do Senado
n<> 171, de 1989-Complem~!;:ar,:~e~=t-utoria do SenadorFemarido Henrique Cardoso, q~ie <kn~_~~::, aos termos· dQ inciso,._ I
do art. 161 da ConstituiçãO -'P~jJe~r;,_;, o valor adicionad_o par~
fins de cálculo da participaçiiv rtm municípios na Recéita doImposto sobre- OperaÇõeS. Rela!it-a_s à Circulação de Merca; .
darias e sobre Prestação__ de St?r1!Ç"'"'S ?e fransportes Intere~
tadual e Intermunicipal e de ,Cornunidáção, tendO
,
Pareceres favoráveis, sob n"'428, de 1990, e 260, de 1991,
das ComisSõeS
' -

-de Assuntos Ecoiiômicos, e
- de Constituição, Justiça e Cid».iania.

-4REQUER!MENTO No 7•!3, DE !99!
Votação, em turno único, do Requerimento n<> 703, de
1991, de autoria do Senador Marco Maciel,_ solicitando, nos
termos regimentais, a transcriÇãó, nos Anâ.ís- do ~Senado, nos
artigos publicados uo Jornal do Brasil, ed_ições dos dia:; 3
e 4 de outubro de 1991, de amoria, respectivamente, de Dom

PROJETO DE DECRETO LEGfSLATIVO
No 21, DE 1986
Discussão, em tu-mo úiüco, do Projeto de Decreto Legislativo n" 21, de 1986 (no 130/86, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Protocolo Adicional ao Convênio Cúltu~
ral entre a República Federativa do Brasil e a República Oriental do Uruguai na área de Rádio e Televisão, celebrado em
Montevidéu, em 14 de agosto de 1985, tendo
Pareceres, sob n<» 476 e 477, de 1991, das Comissões
- de Constituição, Justiça e CidadaÜia, pela constitucionalidade; e
-.de Relações Exteriores e Defesa_ Nac!C?nal, favorável.

-8SUBSTJTUTIVO DA CÂMARA
AO PROJETO DE LEI DO-SENADO N" 5, DE 1989
Discussão: em tUi-llo 'único, do- S~bstitutivo da Câmara
ao Projeto de Lei do Senado n• 5, de 1989 (n"6. 126/90, naquela
Casã), de au_toria do Senador Pompeu de Sousa, que institui
o Conselho de Comunicação Social, na forma- do art. 224
da Constituição, e dá outras providências.
·Parecer Favorável, sob n" 495, de 1991, da Comissão

- de Constituição, Justiça e Cidadania.

-9PROJETO DE LEI DO SENADO
No 93, DE 1991-COMPLEMENTAR
DisCussão. em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n"93, de 1991-Complemen~ar, de autoria do Senador Maurício
C.orrêa, que dispõe sobre as imunidades tributárias referentes
às instituições de educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, tendo
Parecer sob no 369, de 1991, da Comissão
- de"Assuntos Econômicos, favorável nos termos do Substitutivo que oferece.
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-lOPROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
- No 16,DE 1991
--

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda
à Constituição no 16, de 1991, de autoria do Senador Alfredo
Campos e outros Senhores Senadores, que dá nova redação
ao caput do art. 64 da Constituição Fe_deral, instituindo a

alternância no início de tramitação de projetas de origem
externa. (Terceira Sessão de discussão.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está encerrada a sessão.
- - - - --- (Levanta~se

a sessão às 22 horas e 10 minutos.)

RETIFICAÇÃO
ATA DA 197' SESSÃO, EM 4 DE NOVEMBRO DE 1991
(Publicada no DCN -Seçá() II- çle 5-1)-91)
Na página no 7735, ta coluna, imediatamente após o discurso do Senad_o_r Arnjr Lando, _i.ri.clua-se por omissão o seguinte:
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) ofício que será lido pelo Sr. to Secretário.
Ê lido o seguinte:

PS/GSE-296/91

Sobre a Mesa,

Brasília, to de noveffibro âe 1991

Senhor Sectet.áxiQ, __
Tenho a honra de enviar a Vossa Excelência, a ·rim de
que se digne submetêMlo à conside_ração do_Senado Federal,
o Substitutivo da Câmara dos Deputados a.o _Pr_ojeto de Lei
no 6.126-C, de 1990 (no 5, de 1989, na origem), que "institui
o Conselho de ComuriiCação Social, n_a fo_rma do art. 224
da Constituição Federal e dá outras providências". --

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de estima e apreço.
Deputado In_oc_êncio Oliveira, Primeiro Secretário.
ANEXO AO OFÍCIO
Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto
de Lei do Senado n• 5. de 1989 (no 6.126-B/90, na Câmara
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c) diversões e espetáculos públicos;
d) produção e programação das emissoras de rádio e_ televisão;
e) monopólio ou oligopólio dOs meios de comunicação
social;
t) finalidades educativas, artísticas, culturais e informa-tivas da programação das emissoras de rádio_ e televisão; _
g) promoção da cultura nacíonal e regional, e estímulo
-à produção independente e à regionalização da produção cultural, artística e iomalística;
-h) complemeritariedade_ dos siste_mas privado, público e
__ estatal de radioç{ifu,são;
.
- i) defesâ da pessoa e da. família de pfog,famas ou programação de rádio.e televisão que contrariem.:o.disposto na Constituição Federal;
- .
j) propriedade de e_mpresa jornalísHca e' de radiodifusão
sonora e de sons e imagens;
_
I) outorga e reoovação de concessão 1 p~nnissão e autorização de serviços. de radiodifusão sonora e de. ~_ons e imagens;
m) Ieg!slação complementar quanto aos _di,spositivos
constitucionais que se referem à comunicaçãO soCial.
Art. 3_o Compete ao Coriselho de Coml'nicação Social
elaborar seu regiinento interno que, para ~r·t~ar em vigor,
dev~rá se_r aprovado pela Mesa do Senado F~qe:ral.
Art. 4o O Conselho de Com~nicação S_Q"cial compõe-se
de:
1- um representante das empresas de l'ádio;
II -um representante das empresas de televisão;
III- um repres_6ntante de empresas de impxensa escrita;
IV -um engenheiro com notórios conhedmentos na
área de comunicação-soci_al;
·
V- um representante da categoria profissional dos jornalistas;
VI- um representante da categoria_ profissional dos radialistas;

VII -um representante da categoria profissional dos artistas;
VIII- um representante das categorias profissiomiis de
cinema e vídeo;
__
IX- cinco membros r~~re.5entantes da sociedade 'C:;t~l".
dos Deputados), que "institui o Conselho de Comuni§ 1o Cada membro ~o _Conselho terá um supknte eXclucação Social, na rorma do art. 224 da C:)nstituição e
sivo.
_,_,-·,-··r__ lJ
dá outras providências".
§ zo Os membros dO Cor.:>elho c sem respectivos Suplentes serão eleitos em sessão conjunta do Congresso NacioSubstitua-se o projeto pelo seguinte:
nal, podendo as entidades representativas dos setores mencioInstitui o Conselho de Comunicação Social, na for·
nados nos incisos I a IX des~ ;trtigo sugerir nomes à Mesa
ma do art. 224 da Constituição Federal e dá outras
do Congresso Nacional.
.
providências.
§ 3" Os membros do GOiiselho deverão ser brasileiros,
O Congresso Nacional decreta:
maiores de idade e de reputaçãO ilíbada.
Art. 1" Fica instituído o Conselho de Comunicação So§ 4o A _duração do mandato dos membros do Conselho
cial, como órgão auxiliar_ do Congresso Nacional, na forma
será de doiS_.:?.nOS, permitida tJilÍa ré'condução.
do art. 224 da Constituição Federai.
§ 5o .,Os membros do Corl::;e"lho terão estabilidade no
Art.
O Conselho de Comunicação Social terá como
emprego dUfa.nte o perfodo de seuS mandatos.
atribuição a realização de estudos, pareceres, recomendações
Art. ~;:;.·.o Presidente e Vt'-=:e-~,residente serão eleitos pee outras solicitações que lhe forem encaminhadas pelo CoO- _ lo Conse.lbo d~ntre_ os. cinco me~ilbms a que se refere o incis"'
gresso Nacional a respeito do Ti'tulo VIII. Capítulo V, da
IX do arti&o ;:;,nterior.
Constituição Federal, em especial sobre:
Parági<\fo únicf:?. O Presideot~ será substituído, em seus
a) liberdade de manifestação do pe~samento, da criação~ impedimento:;;, pelo Vire-Presidente.
da expressão e da informação;
__ _
Art. 6" O Conselho, presente a maioria absoluta dos
b) propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicaS,
~eus membro:::, reunír-se-á, Ordínatiamente, na periodicidade
agrotóxicos, medicamentos e terapias nos meios de comuni- prevista em seu Regimento Interno, na sede do Congresso
cação social;
Nacional.
-

zo

i
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Parágrafo úniico.
selho far-se-á:

A convOcação extraqrdiná_ria do Con-

·

I - pelo PreSidente do Senado Federal; ou
II- pelo seu Presidente. ex officio, ou a requerimento
de cinco de seus membros.
Art. 7o As despesas com a instalação e foncionamento
do Conselho de Comunicação Social correrão à conta do Orçamento do· Senado Federal.

Art. 8" O Conselho de Comunicação Social será eleito
em até sessenta dias após a publicação da presente lei e instalado em até trintá dias após a sua eleição.
Art. 9a Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10. R~vogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -Amatéria será
apreciada pela CÓmissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

I
I
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compeATO DO PRllSIDENTE N• si OÍ91

tência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de cofupetência que Ih~ _foi outorg~da pelo Ato
da Comissão Di(etora no 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o ·quê cdnsta do Processo no 1.510/91-6, resolve aposentar, voluntariamente, JOSÉ FELIX MONTEIRO, matrf.
cula 1177, Especialista em Administração Legislativaffécni-·
cas, Segunda Classe, PL M18, do Quadro Permanente do
Centro Gráfico do Senado Federal - Cegraf, nos termos
dos arts. 40, inciso UI, alínea a, da Constituição da República
Federativa do Brasil, 186, inciso III, alínea a e 192, inciso_
I, da Lei n• 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Senado Federal, 5 de dezembro de 1991, -Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal.

()7. fOI • Srt!MO ff[ll 1/1\L
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ATO DO PRESIDENTE N• 811, DE 1991
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi_ outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora no 2, de 1973, de acordo com o disposto
no arL 243, § 2•, da Lei n• 8. 112, de 1990, no Ato da Comissão
Ditetora no I, de 1991, e tendo em vista ·o que_ consta do
Processo no 019.679/91-2, resolve tornar sem efeito o Ato
n" 759, de 1991, desta Presidência, publicado no DCN-II, de
31 de outubro de 1991, que nomeou o senhor WASHINGTON
THADEU DE MELLO, para exercer o cargo, em comissão,
de Secretário Parlamentar, código SF-DAS-102.1, do QUadro
de Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercfcio no
Gabinete da Senadora Júnia Marise.
Senado Federal, 5 de dezembro de 1991. - Senador
Mauro Benevides, Presidente.
(*)ATO DO PRESIDENTE N• 777, DE 1991
Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa fiXada no Orçamento do Senado Federal, para o exercício
de 1991.
O Presidente do Senado Federai, no uso das atribuições
que lhe confere o Regimento Interno, e tendo em vista o
disposto no art. 54, § 4•, da Lei n• 8.074, de 31 de julho
de 1990, resolve:.
·
Art. 1~ Fi~.~J:IterªQo, na forma do Anexo deste Ato,
o Quadro de Detalhamento da Despesa fixada no Orçamento
da Unidade 02.!01 -Senado Federal.
Art. zo Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os efeitos a esta data.
Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 4 de novembro de 1991. - Senador
Mauro Benevides, Presidente.
(*) Republ~cado por haver saído com incorreção no DCN (Seção II), de 7-11-91.
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DIÁRIO~DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

ATO DO PRESIDENTE N• 364, DE

19~1

Que apresentou Ruy Lopes, publicado no DCN,
Seção II, de 26-3-91:
APOSTILA

Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposentadoria, a que se refere o presente Ato, para incluir o art.
19'2, inciso I, da Lei 8.112, de 1990, e excluir os arts. 490
e 492, do Regulamento Administrativo do Senado Federal.
Senado Federal, 4 de dezembro de 1991. - Senador
Mauro Benevides, Presidente.
ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO N' 12, DE 1991

O Primeiro Secretário do Senado Federal, no uso de
suas atribuições regimentais e regulamentares, considerando
a necessidade de normas para orientar a concessão de férias
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proporcionais previstas no art. 140, e a conversão de 1/3 em
abono pecuniário prevista rió 3rt. 143, ambos da Consolidação
das Leis do Trabalho, resolve:
.
Art. 1o É facultado ao servidor regido pela Consolidação das Leis do Trabalho. com gozo de férias proporcionaís
marcado para o mês de janeiro e/ou feVereiro de l!J92. l
conversão de 10 (dez) dias de suas férias em abono pecuniârio.
§ lo Somente o servidor que possuir 10 (dez) dia:!~ ou
mais de férias proporcionais, poderá solicitar essa conversão.
§ 2o O servidor que possuir 40 (quarenta) dias otl m~!:!l
de férias proporciOnais poderá solicitar a conversão dt 10
(vinte) dias em abono pecuniário.
AJ;t. zo Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3n Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 4 de dezembro de 1991. - Senador
Diféeu Carneiro, Primeiro Secretário.

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

ANO XLVI- N'lSO

SÁBADO, 7 DE DEZEMBRO DE 1991

BRASÍLIA - DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
Dados do Senado Federal e do Banco Central, objetivando
o acesso mútuo- aos respectivos bancos de dados. Apelo
ao Líder do Governo no Senado, SenadOr Marcp Maciel,
no sentido do recebimento de cópia de documento técnico
1.1 -ABERTURA
oque acompanha a carta de intenções apresentada pelo Gci~
verno brasileiro ao FMI.
1.2- EXPEDIENTE
O SR. PRESIDENTE -Esclarecimentos ao Sr.
Eduardo Suplicy quanto aos entendimentos mantidos com
1.2.1 - Pareceres
o Banco Central do Brasil, relativamente ao acesso dos
respectivos bancos de dados.
Referentes às seguintes matérias:
-··sENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Protestan- Projeto de Decreto Legislativo n• 29184 (n' 69/84,
do
contra o uso abusivo do dispoSitivo reg1mentalda urgên~
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção n<? 119, sobre "Proteção das Máquinas" ,_adotada na cia. Distorções n·a legislação do Imposto ~e Renda. Res~
47, Sessão da Conf_e_rência Internacional do Trabalho, da posta do Governador Antônio Carlos Magalhães, divulOrganização Internacional do Trabalho - OIT, realizada gada em órgão da imprensa baiana, ãs considerações feitas
em Genebra, em junfio de 1963. (Redação final.) . ··- _ pelo Senador Ney Maranhão às_ críticas por S. Ex~ ao Go~
-Projeto de Decreto Legislativo n• 16186 (n• 109/85, vemo Federal na última reunião da Sudene.
·SENADOR NEY MARANHÃO -Congratulandona Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
de ComérciO, celebrado entre o Governo da República se com o desempenho do Sr_ Paulo Sotero à frente da
Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Tailândia, - LBA. Resultados das sindicâncias realizadas na LBA, de
Alagoas.
em Brasfiia, a 12 de setembro de 1984: (Redação final.)
SENADOR CÉSAR DIAS -Apelando por um pro-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmagrama de preservação da raça de cavalos selvagens Lavra~
ra n• 4191 (n' 2.482189, na Casa de origem), que cria
deiro, em Roraima.
regulamenta o Fundo Nacional de Desenvolvimento da
1.2.3 - Requerimento
Ciência e Tecnologia- FNDCf, e dá outras providências._
(Redação do vencido para o turno suplementar.)
- N' 896/91, de urgência para o Projeto de Decreto
Legislativo n~ 138/91, que aprova o Acordo sobre Trans1.2.2...:. Discursos do Expediente
porte Aéreo e seus anexos, crelebrado entre o Governo
SENADOR LOURIV AL BAPTISTA - Relatório da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados
da participação de S. Ex•, na qualidade de Observador Unidos da América, 21 de março de 1989, bem como Nota
Parlamentar, às sessões da 46~ Cqnferêneia: das Nações de Emenda ao referido Acordo, de 11 de janeiro de 1991.
Unidas, em New York, no período de 15 de novembro
1.2.4- Comunicação da PreSidênCia
a 2 de dezembro de 1991.
.
..
_ "·
-Recebimento do Ofício ·ri' S/61191, do Sr. GoverSENADOR EDUARDO SUPL!CY- Protocolo de
intenções assinado entre os Serviço-s de "Processamento de nador do Estado do Pará (n' 300191; na origem)", solicitando
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DE 1991
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EXPEDIENTE
cmn"IIO ORÁPIOO DO SBNADO PEDBRAL

PASSOS PORTO
Diretor-Oeral do Seudo Federal

DIÁRIO DO COROJII!SSO NACIONAL
l•PfeiiO IOb rcspo.~+i'm 1 a Mesa do Seudo Federal

AGAC!El. DÁ SILVA MAIA
Diretor ERattivo
CARLOS HOMERO Vll!IRA NINA
Direlor AdMiDillrativo
LUIZ CARLOS DE BASrOS
Diretor bdustriaJ
FIDRIAN AUGUSTO OOU'IlNHO MADRUGA
Dire10r Adjuto

ASSINA'IURAS
Semestral · · - · · · - · · · · · - - - · - · - - - - · - · - - ' - - - Ct$ 3.519,65

Tncem 2.200 cxemplara.

autorização para contratação de emprésthno externo no
valor de 145 milhões de dólares, para os fins que especifiCa.
7

1.3- ORDEM DO DIA

Substitutivo d8. Câmara ao Projeto de Lei do Senado
n' 5, de 1989 (n' 6.126/90, naquela Casa), de autoria do
Senador Pompeu de Sousa, que institui o Conselho. de
-Comunicação Social,-na forma do art. 224 da Cunstituição,
e dá outras providências. Aprovado o Substitutivo. A sanção.

Redação fi~al do Projeto de Decreto Legislativo n9
126, de 1991 (n' 18191,~ rui Câmara dos Deputados), que . ~ ~ Projeto de Lei do Senado n' 93, de 1991-Complementar, de autoria ·do Senador Maurício Corrêa, que disM
aprova o ato que outorgã concessão à. Rádio_ Universal
de Morrinhes Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
põe sobre as imunidades tributárias referentes ãs instituiM
sem direito de exclusividade, serviço de radio_difusão s.onoM ções de educaçã_o e de assistência social, sem fins lUcrativos.
ra, em onda média, na Cidade de Morrinhas, Estado do
Retirado da pauta nos termos do art. 175 do Regimento
~~ Interno.
Ceará. Aprovada. A promulgação.
· -Proeosta de Emenda à Constituição n~ 16, de 1991,
Redação finaf'Ldo Pl:'ojeto de Decreto Legislatiyq n?
127, de 1991 (n' 10191, na Câmara dos Deputados), _que. ~ de ~utoria do Senador Alfredo Campos e outros Senhores
aprova o ato que outorga concessão ã Rádio Sociedade Senadores, que dá nova redação ao caput do art. 64 da
de Soledade Ltda. para explorar serviço de radiodifusão Constituição Federai, instituindo a alternância no início
sonora na Cidade de Soledade, Estado _da Paraíba. Apro- de tramitação de projetas de origem externa. Em fase de
vada. A promulgação. ~
~.
.
. _
discussão (3• sessão).
Projeto de Lei do Senado n' 171, de 1989-CompleRequerimento n' 703, de 1991, de ~utoria do Senador
Marco Maciel, solicitando, nos termos regimentais, a transM mentar, de autoria do Senado Fernando Henrique Cardocriçáo, nos Anais do Senado, dos artigos publicados no. so, que define, nos termos do inciso I do art. 161 da CortstiJornal do Brasil, edições_ dos dias 3 ~- 4 de outubro_ de
tuiÇã'o' Federal, o valor adicionador para fins de cálculo
1991, de autoria, respectivamente, de Dom Marcos BarbeM da participação dos município"s -n·a-Receita do Imposto soM
sa e Dom José Car)os de Uma Vaz, comemorativos do
bre Operações Relativasà Circulação de Mercadorias e secentenário de nascimento do escritor católico Jackson de· br~ Prestação de ServiÇos de Transportes Interestadual e
Figueiredo. AprovadO,·ap6s usãT-da pàlãvra o Sr. Marco Intermunicipal·e de Comunicação. Retirado de pauta nos
Maciel.
termos d<? art. 175 do Regimento Interno.

Projeto de Lei da Câmara n• 23, de 1991 (n' 4.979/85,
na Casa de origem), que dispõe sobre o seguro obrigatório
de danos pessoais- causadoS por-embarcações ou p6r sua
carga e dá outras providências. Aprovado, após usar da
_ ·
palavra o Sr. Marco Maciel. A sanção.
Projeto ele Decreto Legislativo 'n'9 .19, de 1986 (n9
123/86, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo Internacional do Açúcar, de 1984, concluído
em Genebra, 5 de julho de 1984. Aprovado. À Coinissão
Diretora para redação final.
Projeto de Decreto Legislativo n' 21, de 1986 (n'

1.3.1- Matéria apreciada após a Ordem do Dia

~Projeto de Decreto Legislativo n9138/91, em regime
urgência, nos termos do Requerimento n 9 -_896/91, lido no
Expediente da presente sessão. Aprovado, após parecer
da comissão competente, tendo usado da palavra o Sr.
Jutahy Magalhães. A Corriíssãó Diretora para redação final.
- Redação final do Projetode Decreto Legislativo n9
138/91, em regime de urgência. Aprovado. À promulgação.
1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia

130/86, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto

do Protocolo Adicional ao Convénio Cultural entre a RepúM
blica Federativa do Brasil e a República Orientai do Uruguai na área àe Rádio e Televisão,- celebrado em MonteM
vidéu, 14 de agosto de 1985. Aprovado. A Comissão Diretora para redação final.

SENADOR RONAN TITO- fmportândá da discus-

são-do projeto-da-ref-ormulaç.ão-tributária.--SENADOR AMIR LANDO - Crise de moralidade
pela qual atravessa o Pafs com a descrença da população
no Governo Federal por tantas denúncias de corrupção.

Dezembro de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Sábado 7 8793

SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG - Ra- do Sc;;:nado nç. 37/91, que assegura prioridade aos técnicos
zões para a reapresentação de projeto de autoria _de S. agrícolas, engenhe_i~oS-:_ag-rônOm-qs e médicos-veterinários
aos projetas de reforma agrária. A Câmara dos Deputados.
E~, que proíbe o emprego do p1ercúr~Q e.seus compostos
. não-degradáveis em proces_so de aglutinaÇão e_am~Igama
Ção do ouro _e em outros próceSsoS íridustiiãiS "é à:rtesariais-, _ que provoquem poluição na atmosfera, no solo, nas cole. -: ções de água doce e no maJ territorial, est_abel_ece penali1.4- ENCERRAMENTO
,, dades e dá outras pÍ'ovidências.
I ·
SENADOR CARLOS PATROCÍNIO- Reestruturação da indústria automobilística~
2- ATO DO PRESIDENTE
N• 812, de 1991
1.3.3 - Comunicações da Presidência

:: : ~ié~i~~ a~ ·~r~zo para aP-ús~fita~ãO ~ck;~ ~m~nctas

. · 3 - MESA DIRETORA
aos Projetas de Resolução n95 89a 92/91 e_çla Lei da Câmara
4- LÍDERES E VICE-LÍOERES DE PARTIDOS
n" 98/91, sendo, que aos mesmos não foram ofereCidãs _
emendas. _ ,
_
_ _
, --Témiinõ do prazo para interposição de recursonü
5 ~ COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMAsentido de. inclusão em Ordem do J:;>ia do Projeto de Lei NENTES
..

Ata da 226a

Sessão~

em 6 de dezembro de 1991

1a Sessão Legislativa Ordinária, da 49 3 Legislatura
Presidência dos Srs. MiwrO Benevides, Rachid Saldanha Derz~
· Me ira Filho, Magno Bacelar e Epitáciá Cafeteira '
ÀS 9 HORAS AC::HAM~~F. PRf!SRNTT!S OS SRS.
SENADO.JillS:

Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção
n 9 9 119, sobre "Proteção das Máquinas", adotada na •47~
Sessão da Conferência Internaciánal do Trabalho da OrganiAlexandre Cost3 - Antonio Mariz - Epitácio Cafetei- zação Internacional do Trabalho - OIT, realizada e-m Genera- Francisco Rollemberg -_Jutahy Ma_galhães- Magno Ba- bra, em junho de 1963.
Sala de Reuniões da Comissão, 6 de dezembro de 1991.
celar - Màrco Maciel - Meira Filho.
·
- Mauro Be:rlevídes, Presidente - Rachid Saldanha Derzi,
O S)l.. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -A li~ta de Relator...,;.. Alexandre Costa- Beni Veras.
presença ac.usa o comparecimento de 8_Srs. SenadoreS, tiavenANEXO AO PARECER N• Sf9, DE 1991
do número regimental, declaro aberta a sessão.
Redação f'mal do Projeto de Decreto Legislativo
Sob a proteção de Deus, iniciamos no_sSõs trabalhos.
n 9 _29? 1984, ~-9 69, de ~984, na ·câmara dos Deputados).
O Sr. 1~ Secretári_o pfoCederá à leitura do Expediente.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, -e eu,
É lido o seguinte
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte. _
DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1991
EXPEDIENTE
Aprova _o texto da Convenção o<:> 119, sobre "Proteção das Máquinas", adotada na 47~ Sessão da ConfePARECERES
rência Internacional do Trabalho, da Organização Internacional do Trabalho- OIT, reaUzada em Genebra,
PARECER N• 529, DE 1991
em junho de 1963.
(Da Coinissão DiretQra). :~
Art. 1~ É aprovado o texto da Convenção n9119, sobre
"I:'roteção das Máquinas", adotada na 4~ Sessão da Confe~
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
rência Internacional do Trabalho, da Organização Internao• 29, de 1984 (o• 69, de 1984, na Cámara dos Depucional do Trabalho - OIT, realizada em Genebra, em junho
tados.)
de 1963.
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
Art. 29 -Este decreto legislativo entra em vigor na data
de Decreto Legislativo n• 29, de 1984 (n' 62, de 1984, na de sua publicaçáo. .
·
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PARECER N~ 530, DE 1991
-mover.e incentivar o d~~epyQJvjme~to c.ientífico, a pesquisa
(Da Comissão Úiretora)
~_ _
i; ,acapac;ita:ção. tec_nológíç&, ilos.t~~qs, do ~~t. 2~1 da C~sti' Red ã 0 fi 1 d p · t d D
t L . 1 ti
. tuição FederaL
- ,. . .
.,,.
.
· . . . :,
aç
•na o rojeo e ecreo egJsa vo
Art. 29 -Na4.efin1çáO-dã_Sprioridad~_s_.~.fÇ>iniuiaç~q da
n• 16, de 1986 (n• 109, de 1985'; na Câmara dós Dépu·
··
···
tados.)
·• '
, po,lítica.e _d9.P~9gra_m~oper~cioil~I do FUndose.rão obs~rvadas
·
as ·seguintes dl!etrizes gerrus: ·
· _· ·
.. . ___ , . ~
·A Cpmissão bi!etOia· apresenta a ie'dação final do Projeto
r_ fortalecimento d~ jl1,S~it~qiç6As:que ·r~ã~zem pésquisas
·cte_ Decreto Legislativo n 9 16, de 186 (no 109, de 1985, na e experimentações cientítifi~s e_ tçcno~ó~qas_,p[\epp~d,a~ p~a
Câmara_ dos _Deputados), ~ue aprova o tex~ ~o ;\cordo de _ os S(ftores de produção consJder~9os.pnontános para a:econo<?omérciO, ~ele brado entre o G?verno d~ Re~u-~!Ica Fe~-~:a- "" .mia na~ional _a*sim defi_fliãoS-n,a TLei de Diretrizes . Ô~ç~entiva do Brasil e o Governo do Remo da Tai1ând1a, em BrasíJla, . tárias e no ~lanQ Pluf~a.nu~I.; · - ',' • ' · · ., . '-- -. . _- .___
~ J~ d_e setembro ~e 1984: _ . _ . , . .
, · ·: ·
_-; J:i ...;...._distribuição çrjtj!~Sa -~e :~eÇo/foos p._pr'oJe~O.S.. q~e
Sala de Reumões da Com1ssao, 6 âe, de.zemb!o ~~ _1?~1. ·-visem â. transferência de conh,ep\mentÇ> absOrÇão e_~difusão
- M~uro Benevid_es, Presidente - Rachi~ Sal~miha' Dêrzi, ' de teCn01o.gias;
'· ' ·
• , ; . ' _ : '_ , ; : ; : : : -~ -~
. ~elator Alexandre c~~- _Rela~o~-~ . -~~DI ~er~~:,.: '_r t l . _-.~ .,. .III~-:-:- for;n~n~q à pesquisa básíé:a.através'4e fitJancjamento
ANEXO AO PARECER N•.$0, DE 19Q!
a func(o perçlido;
... _
.
. . . .
.
Redã.ção' rutal do Projeto de Decreto Legislativo
IV - limite máximo de _dncô_ por· éehtO "doS recurs,os
n• 16 de 1986 (nt 109 de 1985 na Câmara dos De u- recebid?s para o cus~e_io de desp-e~as ~d~ir:~-st_r}lgyas: P?l- -I?~rte
tado;.)
'
'
P
das entidades b_eneftCia~~s c,om fmanCiamell!O ,4PJ~:Z~Oq;, ~Faço saber que o Congiesso NacioÍlal aprovou, ·e' éu, ~;;_~ · .. Art, 3~' Sao. beJ).eficiáru>,s~ do_s.r_e~~os_ do.fun,dQ Nacio. Presidente do Senado Féderal, nos termos do ait: 48, item nal de: Des:nvolviment~ da Çteqc,ta y '!'~c-!l~lÇ)_g~a-.-:-:-l~!?_ÇT.
28 do Regimento Interno' promulgo o' Seguinte
·
_as umvers1dades ou umdades umve;r~t(~a~t. gs ~nsti~ut~s-.de
'
__ · -,. __ ._~ ·- ·o,·--..
j' ;-C# ~·j.
~vesquisadenaturez-apública,asempre~aspúblipaseprivadas
I)EÇJU;'tO I,E 0ISLATIVO.,N• , DE ~91_
.nacionai~.
,.,
Aprova o texto do ~cordo_Q.e Comércio, celebrado
'Art: 49 _ COnstituem fontes de· recurso"s do FNDCT:.
entre o Governo da Repúbl~ca Ffderativa do .Brasil e
I --recursos orçàmentárjos, aprovados pelo CongJ;esso
o Governo do Reino da Tallând~a, em Brasfita, a 12 Nacional, para atender âs finalidades dü" Fundo~ . .
·
de setembro de 1984.
II - auxilies, subvenções, contribuições, ttans{~rências
Art. 1" É aprovaâo o texto do Acordo de· Coméreio, e participações em convênios;
- ' _, __ , _ .
celebrado entre o Governo da R,epúblit:RFederativa do Bràsil · • • III -doaç6es.eco_ntribuiçóes.depessoasfísicase jurídicas
e 6 "Góvenio ôà- Reino' da Ta1Iâ"ndia,· ém Brasiliá, a 12'de públicas ou privadas;
' setembro de 1984. · '. _ ·
_ · '-: 1 )
, • '.-' ·l· ·. ··-."
• __--;_:. ·IV '-'-•produto de suas operações pa$Sivas. dtt crédito,
· Pafágrafo- únlcb:-· ES't"ãO sujeitOS "â · ap:.ovaçâo do,-Cbn- juro's de depósitos bancários e· outras; _. -·
· . .-, -r·-~gresso Nacional quaisquer atos de que pOSsam resultar revisão
. V- ren~imentos, ac.r:ésc4n-QS, juro~~ correção monetária
deste Acordo, bem como aqueles que se destinem a estabe- -provenü~ntés dá.
·'
lecer' ajUstes complementares.
· · ·;':,. · __ -- _
·aplicação de seus recursos;
Art. 29 Este decreto legislatiVo entre em vigor na data
VI -as amortizações recebidas ·dos mutuários-do Fundo;
de sua publicação.
' • ' VI(....... o produto_das operações l}úe, por sua conta, forem
PARtrCER N' s~ú,'DE._i99l
-reit3.s.com·instituiçc,)es fi~ilpCei;ras nacionais;.• , .• ,
' (I;>3. comissão Dite_iófa) VIII- recursos.Qe outr~s,f!)ptes. . . . .. . ..
'
'
, ,
.
. _Ar~~ 59 . Compete ao Conse.ll;r.o N.ê!ciqnaJ d,ef Ç!ênci_a e
Redação do vencido para. o-luroo sup!tt~entar do Teçnologia .-:- CÇJ', nos termos da Lei n 9 8.09,0J de p de
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei Q~ ~-~ara novembro de 1990, estabelecer as diretrizes .para aplicação
n~ 4, de 199~ (n~ 2.482, de ~9~~ ~ C~ de_ origem).
dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Qa_CiênA Comissão Dlretora áprésenta a:redaÇi!o
vencido cia e Tecnologia -FNDCT, .incumbindo à Financiadora de
para o turno suplementar do Substitutivo do Senado ao Pro- Estudos e Projetas - FINEP, na qualidade .de seu agente
jeto de Lei da Câmara n 9 4, de 1991 (n9 2.482, de 1989, que financeiro, praticar todos os ates. de natureza técnica e admicria e- regulamenta o Fundo Nacionat de D~..s.envolvimento . nistra~iya _neçessár}os â gestão do Fundo .. _ .
_
,_
da Ciência e Tecnologia -FNI?CT., e:~d.á outras providências.
Art, 6!> S<io atrij:mições cfo Conse~~q~1J.çional de Ciência
. . ·· . . _
Sala de Reuniões da Comissão, .6 de dezemb~o de 199L . e Tecnologia - GC"I::. .
-Mauro Benevides, Presidente ---Rachid Saldanha Derzi,
, I - aprovar políticas, programas e normas de procedi. Relator -Alexandre Costa- Beni Veras.
mento para aplicação de recursos., de acordo com as normas
ANEXO AO PARECER N<S.3l, be f99!
estabelecidas no a~t. 8'> de~ta Lei;
.
I I - aprovar o orçamento do FNDCT; . _
Redação do vencido para o_ turno suplementar do
III- indicar providências para_C9mpatibilização das apliSubstitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara cações do FNDCT com as ações dos demais órgãos do governo
n• 4, de 1991 (n' 2.482, de 1989,_, na Casa de origem), ou entidades privadas, visando ao intercâmbio e transferência
que cria e regulamenta o Fundo Nacional de Desenvol- de conhecimentos e tecnologia entre entidades p~blicas e privimento da Ciência e Tecnologia - FNDCT, e dá outras vadas, nacionais, estrangeiras oU internacioD.afS;.
providências.
·
IV- avaliar os resultados obtidos;
Art. 79 São atribuições da FINEP, como agente finanO Congresso Nacional decreta: ·
Art.l~ É criado o Fundo Nacional de Desenvolvimento c~rQ da FNDCT:
I -gerir os .recursos;
da Ciência e Tecnologia- FNDCT coma finalfdade de pro-
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II- definir nõirilãS, procedimentos e condições operacio- zação no processo de formação de consenso o que se reflete
nais, enquadrando nos pedidos de recursos nas faixas de fiitan- em suas decisões. Há dez anos passados, em 1981, a eleição
ciamento a fundo perdido, incentivo parcial ou Operação de de Javier Perez de Cuélar para o cargo de Secretário-Geral
crédiio e fOrmalizando-os contratos competentes;
ocorreu em 20 escrutínios, durante sete seman.as; ao passo
III - celebrar c-onvênios de_ repa~s~s de recursos para que, agora em 1991, o novo dirigente desse órgã.o máximo
instituições de pesquisa;
··
do entendimento mundial foi s_ufragaçlo em uma.ilnic-a votaIV- prestar conta dos resultados alcançados, do desem- ção, sem nenhum veto de membros. do. Ç_onselho de Segurança.
A eleição do Sr. B1,1tros Ghali, um cristãó egfpcro: c-asaâo
penho dos pesquisadores e do esta<\o dos recursos e aplicações.
Art. 8• Nos prazos estabelecidos na sistemática de pla- com uma judia e de grande influência e prestígio no Orieilte
nejamento orçamentá"rid tia Uniio, a FINEP- encaminhará . Méd,io, poderá inaugurar uma fase promissora de pacificação
à apreciação do Conselho Nacional de CiÇ_ncia_ e Tecnologia dos ânimos entre os povos daquela região e de melhoria das
a proposta de aplicação dos ~ecursos relativos aos programas relações de intercâmbio e cooperação entre. os. 166 paísesde firianciamento para: o ano seguinte, para a devida int:lusão membros da ONU. .
~ .
na proposta orçamentária.
Durante as reuniões a que assisti, O Embaixadór'Rona1do
Art. 9' A FINEP enviará anualmente ao Congresso Na- Mota Sardenberg, Representante Pei'ril:lrienté do Brasil junto
cional relatório circunstanciado sobre _as atividades desenvol~ às Naçóes Unidas, falou, em diferentes pronunciamentos, sovidas e os resUltados obtidos, relacion3.ndo os projetas atendi- bre vários itens da age-nda da referida Conferência:
dos, seus respectivOS valores e as áreas de estudos ou pesquisas
-Meio Amb_iente e Desenvolvimento;
correSPondentes.
- Proteção do Clima Global para as presentes e futuras
Art. 10. A FINEP fará jus à taxa de amdinistração de gerações da humanidade;
_
até dois por cento; c\llculada sobre o ativo total do FNDCT,
. .~Questões dos Direitos Hp.J!lap.f'~,, inclu~ndo~ um ~p.fo~
que alternativo para promover uma ~fetiva aproximação entre
cobrada semestralmente.
· Art. 11. · Os saldos relativos ao Fundo Nacional de De- direitos humanos e_ Uberdades fundamentais; e
senvolvimento CinetíficO e Tecnológico serão transferidos pa~ R:elatórios Sôb.l'e á sitilaçãó dOS Direifos HUmanos pera o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecno- los representantes dos Países.
·
logia - FNDCT, criado por esta lei, dentro do prazo de · O Embaixadot Ronaldo Sai'de_nberg ressaltou, em seu
pronunciamento, a unanimidade das Nações Unidas em consua regulamentação.
Art~ 12. O Poder Executivo regulamentará esta lei no
vocar a Conferência sobre o Meio Ambiente e Desenvolprazo de sessenta dias, contado da sua publicação.
vimento a celebrar-se no Rio de Janeiro, cOm a compreensão
Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publi- mundial de conciliar "eficiência e riqueza com a Sl,lstenta. bilida,de. ambiental", conceito, hoj~,_ aipplamerite .defendido
cação.
Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário, espe- põroentidades governamentais e não-governamentais. R~ssal
cialmente o Decreto-Le n' 719, de. 31~e março de 1969:
.tou, também, nosso ilustre representante, o reconhecimento
unânime da Assembléia Geral de que ''recursos novos_e adicioO SR PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - O Expe- nais terão que ser canalizados para os países em deSenvoldiente lido vai à publicação.
vimento para assegurar sua plena participação nos esfQrços
Há oradores inscritos.
globais para proteção do meio ambieme".
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
Sobre o eleito estufa, as alterações climáticas e o ônus
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia da preservação e rec1,1peração ambiental, sublinhou que a divio seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Sts. e s~s Senadores, são do esforço e .dO$ investimentos deverão observar contri·cumprindo desigriação do Senado Federªl,_ participei, como buições diferenciadás, cabendo maior 'responsabilidade às naobservador, de sessões da XL VI Conferência das Nações Uni- ções- mais industri31izadas, que mais contribuíram para a dedas, em New York, no período de 15 de novembro a 2 de gradação ambientál.
·' ··
"Não se deve esperar que os países em desenvol.
.
_ ...
.
dezembro de 1991.
vimento, que não têm participação significativa -na acuEsta atual Conferência me phrêceu ter significado eSpemulação dos gases de estufa, assumam outros comprocial, por vários mOtivos, entre os quais o fatQ_ dç_ estar em
missos senão aqueles ligados aos imperativos do desen~
processo de franco desenvolvimento· uma nova configuração
volvimento nacional.
, política e filosófica, com fortes implicaç()es ge:ográficas, em
A participação dos países em des_envolvimento em
funçãO do ordenamento do Leste EUtopeu e da redefinição
qualquer regirite internacional de prevenção das alterado bloco socialista; em segundo lugar. perspectiva e 05 piepações climátiCãS está Conàicionada à previsão de recursos
rativos para a realização da tão e.sperada Conferência das
financeiros novos e adiCionais e à. transferência de tecNações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento,
nologia."
que terá lugar no Rio de J aiieiro, no próximo atia; e,· ainda,
a eleição do novo Secretário-Geral da ONU, o Vice-PrimeiroInformou também o Embaixador, na ocasião, que o
Ministro Egípcio, Butros Ghali, para o próximo éiercíclo; - Presidente do Gru:Pó de Trabalho Nacional para Organização
com mandato de cinco anos, a iniciar-se em 19 de janeiro· da Conferência, Mlrf1Stro .Carlos Garcia,_ conforme ele próprio
de 1992, eleição esta confirmada pelo Plenário da Assembléia explicou às divers-as· representações, estava tomando todas
Geral, no último dia 3 do corrente, sendo esta a primeira as providências para o sucesso de tão esperada Conferência,
vez que um representante de país africano ·ocu-pa tão impor- já denominada no Brasil pelos meios de comunicação como
tante cargo.
EC0-92 mas, cuja sigla oficial é, em português, CNUMAD
É interessante ressaltar, na história dessa iiiÍportailiíssima - Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
instituição, fundada em 1945 para-promover o progresso, a Desenvolvimento, ou, em inglês, UNCED- United Nations
cooperação e a paz mundial, o amadurecimento da organi- Conference on Environment and Development.
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Sr. Presidente, sr.s e Srs. Senadores, a realizáçãa -_dessa dor Guilherme Palmeira, o Deputado Nelson Jobim, o EmbaiCoitferéncià1 no Rio de Jan~iro, será 1,1m dos_ acontecimentos xador Sardenberg e membros do corpo diplomático de nossa
mais importanteS deste fina! de século, no que· diz respeito Embaixada.
â salvação de nosso Planeta e da Humanidade, relativamente
Durante esse encontro, ainda soh forte influência do teàs perspectivas sombrias que já vinham sendo denu_nciada mário e das e~posições predominantes nessa XLVJ_ Confehá anos por cientiStaS preOCupados com a nossa sobrevivêoda. rência, que muito nos sensibilizou pela preocupação mundial
Nessa Conferéncia é esperada a participação de 170 dele~ com a vida, o ambiente, o _bem~estar e o progresso de_ _nossas
gações governamentais, 50 -delegações intergovernamentais nações, em face das dificuldildes entranhadas na conjuntura
-como Unesco, OEA etc. - e 500 organizações não~gover~ mundial, a conversa e as conclus6_es- unânimes giraram em
namentais. A ONU estima que comparecerão entre 1.500 torno da imperiosa preocupação tom o desenvolvimento e
a 2.000 jornalistas para a co!;tertura da_ Conferência. São espe~ -a promoção social. A pobreza, a miséria e a indigência, que
rados 8.000 participantes e funcionários estrangeiros:o-_que so~ ocorre em todas as nações do mundo, e são mais dr~r.náticas
mados a 2.000 brasileiros, nos serviços de apoiO, representa e complexas nos países ma,is pobres e em desenvolvimento,
um encontro de 10._000 pessoas, entre participantes díretos tem que merecer um tratamento urgent~ e prioritário. O sumi~
e indiretos._Estima~se que, pelo menos, 70 chefes. de Estado douro da carência social tem tragado, a cada dia, um contin~
deverão vir ao Brasil durante esta reunião que será uma opor· gente maiOr da-população.
tunidade extraordinariamente importante, ímpar, para o nos·
O Senador Guilherme Palmeira fez importantes e oporso País, inclusive eni termos de contratos e intercáinbio, cultu- tuna:s colocações sobre este problema que abordou com pro~
ral~ industrial e comerciaL
priedade, merecendo a atenção e o apoio de vários particiNa agenda em que se discutiu o .téma Direitos Humanos, pantes desse almoço, que apesar do clima de informalidade,
o nosso representante, afii-rilou que esses direitos se baseiam PerrriHiu uma troca: de opiniões bastante consistente e_ funda~
na maior priOridade em nossa vida como nação democrática. mentada sobre a situação social de nossos países e as perspecA Constituição brasileira estabeleceu que todas as áreas indí· tivas de solução para tão sério problema, a que poderíamos
genas serão demarcadas até 5- de outubro de 1993. E, em denominar de ' 1 ecologia social", compreendendo um conjunto
15 de novembro, um importante passo foi c;lado nesse objetivo de prioridades básicas e urgentes com a saúde, a educação,
co-nstitucional, com a definição de uma área de 35..000 milhas a habitação, nutrição,-sa:neamento básico e geração de emprequadradas, ao Norte do País, como terra de posse permanente gos.
- Do debate informal ocorrido durante esse almoço, con~
dos índios ianámarnís..
"A área demarcada pretende assegurar não.somente local cluiu-se pelo posicionamento de se fazer um apelo ao Preside residência para· as comunidades ianomamis, mas também, dente Fernando Collor, que representa a nação_ anfitriã da
e sobretudo, garantir .a preservação de seu modo de vida, próxima Conferência das Nações Unidas, que proponha aos
que requer espaço suficiente para a pesca, a taça, a celebração representantes das nações sul·americanas para "influírem no
sentido de que a temática dessa reunião do Rio de Janeiro,
dos seus ritos e Iocomovet-se sem1Iripedimentos."
Outro -grupo Vulnerável que tem recebido especial aten~ denominada Conferência das Nações Unidas sobre Meio Am·
ção' do Governo é aquele constituído por criança·s e adoJes~ biente e Desenvolvimento, inclua em_sua agenda a discussão
centes.
e busca de equacionamento para o problema maís complexo
Em sua exposiÇão;-o Embaix3dor Sardenberg lamentou e urgente do desenvolvimento que é a dramática questão .soo fato da reposição ilegal do Governo do Haiti e a agitação - cial, a cada dia mais agravada pelo endividamento externo
política ocorrida, com perdas de vida, no Timor, antiga colónia e- interno dos países, provocando uma brutal retração nos
Portuguesa, com quem temos antigos _laços históricos e cultu~ investimentos públicos e _nos empreendinientos privados, ge·
rais: · ·
ra_ndo o desemprego, -a inflação, o aumento do custo de vida
Sr. Presidente, S~ e Srs. SenadOres-, -"durante a minha e grandes diffculdades para o suprimento da oferta de educa~
participação, como·ohservador do Senado na XLVI Conte~ ç:~o. atendimentos do setor saúde, habitação,_ produção de
rência das Nações Unidas, para minha satisfação, foi reeleito alimentos e promoção do bem-estar social. Este colap_so _no
com expressiva votação para a COmissão de Direito Interna~ crescimento e desenvolvimento económico vai se a_gr~vando,
cional da Organização, o EmbaixadOr Carlos _Calero Rodri~ a cada dia, coJ;_'il o inevitável aumento da população.
gues, que, entre 164 mem-bros votantes, teve 129 votos, quanÉ preciso, urgente_mente, que se tome urna posição corado a maioria seria de 83, para o Grupo Latino-Americano josa e eficiente para a solução dos problemas sociais,
.·
e do Caribe, sendo o segundo mais votado.
Paira no mundo inteiro uma sombria crise financeira.
O Embaixador Carlos Calero, nascido em 13~6~1991, é-- Até nos países mais ricos, como_ os Estados Unidos,_ exist_em
advogado, memQro do Serviço Diplomá_tlco Brasileiro desde essas figuras abomináveis do déficit público e do desemprego.
1945, Professor de Direito Iriternacional, Embaixador desde
---A imprensa divulgou, recentemente, que 119, dos 166
1970, tem uma vastíssima folha de serviços~ prestados ao Brasil países membros_da ONU, estão com suas contribuiçõe~ atrasana diplomacia, já tendo servido em Montreal, Washington, das._ O débito da comunidade internacional com assento no
Nova Iorque, Paris eAssunção, e desqe 1986 é membro da plenário das Nações Unidas, é de 810 milhões de dólares,
Comissão de Direito Internacional da ONU.e antígo delegado ..sendo uma parte substanciãl desse montante devido pelos Esbrasileiro às Sessões da Assembéia-Geral das Nações Unidas, tados Unidos.
ao todo 21 das 46 já realizadas. _
·
Entretanto, Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senadores, dentro
Em Nova Iorque, durante o período em_ __que lá estive, dessa conjuntura internacional, em que nações se interligam
a Embaixada do Brasil ofereceu um almoç_o_em.homenagem pelo intercâmbio comercial e pela interdependência finanao_Deputado UJysses Guimarães, do qual participaram os ceifa, em função de empréstimos e investimentos, o foro mais'
Embaixadores _da Argentina, Parag~ai, Uruguai, Colômbia, adequado e propício para se refletir sobre o progresso econô~
Chile, Venezuela e México, a Senadora J únia Marise, o Se.na~ mico e o desenvolvimento social dos povos, bem comi:l a defini-
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ção de premissas e prioridades para que se delineiem os cami- defiilidores da relação do homem com a natureza. Sem dúvida,
nhos a seguir visando a solução de problemas fundamentais ao extinguir a natureza, o homem eStá se auto-e:Xtinguirido.
para a sobrevivência digna de consideráveis parcelas da popu- O meio ambiente e o desenvolvimento não são, portanto,
lação dos países mais pobres, indiscutivelmente, este foro deve categorias abstratas. Conjuntamente, fazem parte integral da
ser a Organização das Nações Unidas, entidade criada sobre experiência de vida de cada homem, mulher e criança.
Sr. PreSidente, o lançamento da Conferência do Rio e
os escombros do final do segundo grande conflito--rnundíal
com o objetivo maior de promover a paz, o-entendimento, o início de suas reuniões preparátórias, em meio a niuOãriÇã.S
a observância dos-direitos fundamentais do homem e da crian- abruptas na cena internacional, gerou um processo dinâmico
ça, o desenvolvimento econôroic..o e social, o progresso cientí- de negociação. ~enhum Estado poderá permitir-se o ônus
fico, o bem-estar das populações, da boa convivência e autode- histórico de se auto-excluir desse processo, o qual - devo
terminação dos povos, enfim, uma organização com autori- acrescentar --também depende de contribuições de organidade e poderes para promover a preservação, salvação e me- zaçt5es intergovemamentais e não-govemamentaís. A Assemlhoria do mundo em que vivemos. tão carente de cuidados bléia Geral acordou na Resolução n"' 44!228 que a Conferência
e preocupações não somente no que diz respeito ao meio deveria conduzir a açõe·s- para proteger O meio ambiente e
ambiente físico" e natural, como também, com o aspecto que promover o desenvolvimento, cumprindo, assim, as obrigapor analogia poderíamos denominar de "ecologia hum3:na".
ç6es inescapáVeis que tOdos nós temos para com as presentes
- É preciso que salvemos o homem e a natureza,_ assim e futuras gerações da humanidade.
As decisões a serem tOmadas na Conferência não são,
poderemos preservar o mundo para as gerações futuras.
Sr. Presidente,
de modO algum, simples, pois, oS desafios atuais pedem novas
Solicito a transcriçãO, com o meu prouunciamerito, dós " diretrizes para a cooperação internacional. As exigências para
discursos proferidos pelo Embaixador Ronaldo Mota Sard.en- a proteção do-meio ambiente e promoção do desenvolvimento
berg, Representante Permanente do Brasil junto às Nações não existem isoladamente, nem podemos solucioná-las apeUnidas, durante a XLVI COnferênda ·da Assembléia Geral lando a soluções tecnológicas preconcebidas e a fórmulas ideoda referida Organização~ rias sess6esencque estive· presente. lógicas. A Cãnferênci~ deveria marcar ó caminho a ser seguido
Finalizando, registro os meus agradecimentos pelas aten- tanto interna quanto internacionalmente, por todos os Estações e valiosos préstimos que me foram dispensados em Nova dos, em relação a meio ambiente e ao desenvolvimento. Estas
Iorque, pelos Embaixadores Ronaldo Mota Sardenberg, decisões deveriam ir além do estabelecimento de mais um
Araujo CaStro-e Jãlme SantOS Neves; pelo Tenente-Brigadeiro programa de ação, ou dã mera ·reorganização da maquinaria
Murilo Santos; pelo ex-Ministro e Presidente do Banco Econô- internacional para a aplicação das políticas.
Urge uma mudança genuína nas atitudes vigentes. Da
mico -da Bahi~, Ângelo Calmon de Sá; por Paolo Lavagetto
e Nelson SIDitb, da Varig; Lino Oto Bohn e José Roberto mesma forma que a vida pode ser transformada por uma
Azevedo, ex-Presidentes da Câmara d~ Çqinércio Brasil-Es- nova descoberta, conceitos e juízos de va1or deveriam mudar
tados Unidos; pelos Secretários Marco Farani e Júlio B-ítelli à medida que avançamos nas negociações. Sr. Presidente,
e as Secretárias Lour'des Borda e Dalva Sorsby, funcionários espera-se que a Conferência do Rio tome 9e_ci~õ_es fundada Missão do Brasil junto ã ONU; e Paulo CésarAlvarad(), mentais para a promoção do desenvolvimento sustentável em
Assistente Administrativo do COnsulado Geral do Brasil. escila global e para a formulação de uma agenda abrangente
para ação nesse sentído. A eficácia e a credibilidade das deci(Muito bem! Palmas.)
sões a serem tomadas dependem da capacidade dos Governos
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. de superarem preconceitos e interesses estabelecidos. A imLOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO'
Portância e a eficácia da cooperação internacional não pode
Discurso do Emb_aix-ªdor Ronaldo Mota Sard~nberg, Re- ser minimizada. Não raro vozes se levantam para argumentar
presentante Permanente do Brasil junto ãs_ Nações Unidas que a natureza transfronteiriça de alguns dos problemas ensobre o item 78 - Conferência das Nações Unidas sob.re frentados pela comunidade internacional requer uma redução
-do papel do Estado e uma reyisão do conceito de soberania.
Meio Ambiente e Desenvolvimento - e sobre o item 79 Proteção do Clima _GlQb_al para as Presentes e Futuras Gera- Este enfoque aparentemente desconsidera que a tendéncia
para maior interdependência entre as nações está ocorrendo
ções da Humanidade.
Senhor Presidente, a diplomacia multilateral e uma dispo- simultaneamente com a afirmação dos Estados através da aç.ão
sição para alcançar soluções de conciliação são requisitos fun- nacional e através de ações coletivas internacionais. Estradamentais para a efetiva operação do sistema internacional. tégias eficazes para tratar dos desafiOs ambientais e do desenEstes requisitos serviram de base para a decisão unânime volvimento não podem relevar ou diminuir o importante papei
da Assembléia Gerai de convocar a Conferência das Nações desempenhado pelo setor privado. Mas, para capacitar o setor
privado a fazer a sua parte, ações governamentais eficazes
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a celebrarse no Rio de Janeiro no próximo ano. Esta inJciativa expressa são indispensáveis.
ConsCientes-desse fat9, devf:mos rios preparar para a próa crença soberanª de todos os Estã.dos-Membros de que a
resposta aos desafios do meio ambiente e do desenvolvimento xima sessão do Comitê Preparatório, marcada para março
não pode estar baseada exclusivamente na perspectiva do inte- vindouro, em Nova Iorque.
resse nacional de cada Estado. _ _
.
Se fãltar vontade política e não intensificarmos nossos
.
A vontade dos Estados-Membros de se engajarem neste esfOrços para aiCãnçar consenSO, o tempo disponíVel para conesforço provém do reconhecimento de que a idéia do desenvol- sultas até a Confe.rência pode ser realmente insuficiente. Acorvimento rege a compreensão do mundo em que vivemos, en- dos apenas em torno de alguns temas de nossa pauta não
globando não só os conceitOs de eficíê_ncia e riqiiéza, mas serão suficientes para aSsegurar o êxito- da Conferência. O
também a noção de sustentabilidade ambiental. Intenciona- mandato recebido da Assembléia Geral deve ser cumprido
lidade e transformação estão entre os principais elementos integralmente. Necessitamos faz.er_ progressos simétricos rios
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diverSos temas sob consideração, se desejamos um acordo reça efetivamente o acesso dos países em desenvolvimento
aos avanços do mundo industrializado neste campo". Opções
final satisfatório pari todos.
Nesse contexto, o resultado das negociações sobre recur- como a reduç_ão_ _do tempo de proteção das patentes, ou a
sos financeiros e sobre transferência de tecnologia é da maior criação de incentivos para financiar a pesquisa e o desenvolimportância. É l~mentável que, na terceira sessão do Comitê vimento de tecnologias I~mpas e a adoção de esquemas de
Preparatório, as- delegações não tenham logrado fazer o avan- licenciamento que asseguraríam o acesso dos países em desenço necessárió nest'"as questões centrais~
volvimento a estas novas tecnologias deveriam ser consideA necessidade de fundos não será resolvida pela simples radas favoravelmente. Arranjos poderiam ser negociados para
realocação de recursos._lsto seria _contrário ao espírito que determinar como estas tecnologias poderiam ser transferidas
presidiu a adoção da Resolução n~ 44/228, pela qual a Assem- sem prejuízo da adequada remuneração dos investimentos
bléia Geral reconhe~eu, por unanimidade, "que recursos no- em P&D.
vos e adicionais terão que ser canalizados para os países em
Sr. Presidente, um ac_o~do sobre as questões relativas
desenvolvimento para assegurar,sua plena participação nos a recursos financeiros e transferência de tecnologia seria deci~
sivo para o avanço das negociações sobre a Agenda 21 e
esforços globais para proteção do_meio ambiente"._
Várias razões justificam a necessidade de __re_cursos novos sobre a declaração final da Conferência. Estes dois docue adicionais~ A assistência oficial para o desenvolvimento está mentos deveriam expressar um consenso sobre a base política
declinando, enquanto a transferência de recursos dos países em que se assentariam as ações a serem encetadas-Por todos
em desenvolvimento para os países desenvoiviaos continu-a os Estados, de acordo com sua respectjva responsabilidade
a ser um problema sério, sobretudo para os países altamente para a proteção do meio ambiente e a promoçãp do desenvolendividados da América Latina. Conforme assinalado pelo vimento. Estas ações deveriam refletir o engaJamentO da coCentro das Nações Unidas sobre Empresas Transnacionais, munidade internacional- em particular dos países que contrinão o_bstante o crescimento, em termos absolutos, dos fluxos buíram mais para a deterioração do meio ambiente - de
de investimentos estrangeiros diretos para os países em desen- tratar os desafios ambientais e do desenvolvimento desde uma
volvimento, a participação destes países no total dos investi- perspectiva racional e equilibrada.
Sr. Presidente, minha. delegação espera também que a
mentos estrangeiros qtiu na segunda metade da Ultima décad;:t_.
Os atuais esquemas disponíveis para canalizar_ recursos finan- _ Conferência do Rio seja a ocasião para a abertura para assinaceiros para os paíseS em desenvolvimento estão dirigidos prin- tura das convenções sobre alterações climáticas e diversidade
cipalmente para os vroblemas globais, ignorando medidas lo- biológica. Estamos integralmente comprometidos em trabacais que reclamam investimentos além da capacidade desses lhar para um resultado exitoso das negociações levadas a cabo
países.
nos respeCtivos comitês negociadores intergover:namentaiS.
Por ocasião da terceira sessão do Comitê Preparatório,
A questão das alterações climáticas está sujeita a investiBrasil e Argentina apresentaram a proposta de se estabelecer, gação científica·adicional para determinar os efeitos da acumunuma base- ampla, um Fundo para a PromOção _do Desenvol- lação de gases_de estufa bem como do. papel dos sumidouros
vimento Sustentável. Nossa proposta decorre da verificação desses gases. Ao estabelecer o comitê negociador iritergoverde que as fontes financeiras existentes são claramente inade- namental para elaborar uma convenção-quadro, a comuniquadas para as novas obrigações a serem assumidas na Confe- dade internacional adotou uma atitude de precaução em relação ao terna das alterações climáticas.
rência do Rio.
Minha delegação acredita que a Conferência de 1992 deO Fundo teria o objetivo de financiar soluções para _os
problemas ambientais e investimentos neces~os para a in~ veria incluir na Agenda 21 programas que contribuam para
corporação das preocupações ambie-ntais nos programas e pro- o cumprimento das obrigações assumidas pelos Estados na
jetas de desenvolvimento. A expansão das capacidades naciO- convenção. O Comitê Preparatório poderia suplementar o
nais em matéria de tecnoLogia e a promoção do desenvol- trabalho do comitê negocíador intergovemainental ao acordar
vimento sustentável seriam outras importantes funções do a inclusão de atívidades nas áreas programáticas_ da Agenda
21 referentes ã proteção da atmosfera identificadas na terceira
Fundo.
_
A questão da transferência de tecnologia requer ação sessão do Comitê Preparatório.
A cOnvenção sobre alterações climáticas deveria conter
coraJosa do Comitê Preparatório para assegurar que os países
em desenvolvimento possam adotar poJíticas arnbienta1mente obrigações da parte dos países industrializados com relação
a metas específicas para redução do nível excessivo de emissaudáveis apoiadas na melhor tecnologia disponível.
A transferência de tecnolpgia é _1,1m processo multiface- sões de gases de estufa. Os países em desen_volvimento não
tacto. O acesso assegurado à tecnologia estrangeira é compo- têm participação significativa na acumuiaÇão dos gases de estu~
nente essencial desse processo, de modo a permitir que os fa. Não se deve esperar que estes países assumam outros
países em desenvolvimento possam queimar etapas no pro- compromissos senão aqueles ligados aos imperativos do desenvolvimento nacional. Logo, as obri_gações destes países e das
cesso de inovação.
A discussão do tema da transferência de tecnologia não nações industrializadas deveriam, por uma questão de eqüidadeveria ser confinada ã repetição do argumento de que as de, ser diferenciadas na convenção.
Ademais, as obrigações em relação ãs fontes e aos sumitecnologias estão nas mãos do setor privado e que, portanto,
os Governos hão pOdem alterar o desequilíbrio existente neste douros de gases de estufa deveriam ser equilibradas, evitando-se estabelecer enfoques assimétricos ou obrigações jurídisetor entre países desenvolvidos e em desenvolvimento.
Em seu discurso na abertura do debate.geral do corrente cas pouco eqüitativas.
período de sessões da Assembiéia Geral, o Presidente FernanA participação dos países effi desen~~lviinento em qualdo Collor afirmou que ''A transferência de tecnologia ambien- quer regime internaciona1 de prevenção das alterações climátalmente adequada exige o tratamento inovador da questão ticas está condicionada ã provisão de recursos financeiros noda propriedade intelectual com vistas a um regime que favo- vos e adicionais e à transferência de- tecnologia: Esta questão
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re-quer atenção primordial nas negociações. Os atuais rp.eca~ ·
nismos financeiros e os arranfos existentes para transferência
de tecnologia têm sido insuficientes, Eles não são__ aptos a
apoiar a mudança e.conômíca e soc~al que se_ria necessária
para evitar o caminho de emissões excesSivas que tem acompanhado o progresso nos países desenvolvidos.
Sr. Presidente, desejo concluir minha intervenção assinalando que o Governo do Brasil está trabalhando intensamente
na organização da Conferência do Rio~ Há poucis- Seinanas assinamos o acordo com as Nações Unidas para sediar a Conferência. Estamos trabalhando em estreita colaboração com o
Secretário-Geral da Conferência, bem como com ãS demais ·
unidades das Nações Unidas. Ontem as delegações tiveram
a oportunidade de se_rem informadas sobre as_ rri~~j~as que
estão sendo adotadas pelo país-sede através do Secretário
da Administração Federal do Brasil e Presidente do Grupo
de Trabalho Nacional para Organização da Conferência, Ministro Carlos Garcia. A delegação do Brasil agradece a atenção
prestada pelas demais representações àquela apreSentação.
Estamos confianteS de que a presen-ça dos Chefes de Estado e de Governo no Rio para- os eventos de encerramento
da Conferência sinalizará noSso propósito comum- de tratar
eficazmente dos desafios do meio ambiente e do- desenvolvimento. Jamais existiu oportunidade melhor para se· escfever
página tão promissora na história da cooperação internacional.
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It is our hope that the World Conference will provide
us with an excellent opportunity to reiJiforce mechanisms for
the--írnplementation· of existing human rights standards and
to achieve a deeper understanding of the relationShip between
development and human rights.
· These two aspects of the work of the World Coriferençe
- the reinforcement of mechànisms and the relationship with
development- must not be envisaged separately. Rather,
we believe that a closer and more detailed look into the nature
of the links -betWee~ development and hurrian rights sfiould
result in concrete suggestí6ns·-on possible new Ways through
which· internatlonal cooperation coi.Ild bring a more eff6ctive
Confi'ibution to nationa1 efforts for the protection of _human
rights.
·
Orie ispect that is of pa-rtiCUlar iriterest to my delegation
is the fact that the process of development brings along, as
ati-integral part, the strengthening and tbe ever more effective
functioning of the institutión-s that are essential for the
protection of hlünari nghts.
.
ln the preamble to the Universal Declaratio:q. of Human
Rights, it is rightly and forceful!y stated that human rights
should be protected bythe rule of law. Strengthening the
mechanisms and instifutlons that make the rule of law a reality
is an íhdispensable effort towards- the promotíOn o{ human
rights on a permanent basis. By reinforcing those mechanisms
and institutions, a more_ reliable and more stªble basis for
human rights and fundamental freedoms is ensured.
Brazil - Permanent Mission of Brazil
That is an endeavour which, like .the process of
to the Uoited Nations
development itself, is never entirely conclqdecj.~ Human
institutions are of nec_essity imperfect. It is the duty of every
XLVI SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY
Gbvernment to spare no effort to improve the work of
THIRD COMMITTEE
institutions that play a role in the prevention of human rights
Violations. With respect to that duty, there is no difference
Statement by Ambassador
between developed and developing countries. The difference
Ronaldo Mota Sardenberg
lies in the fact that for developing countries, the scarcity of
Permanent Representative of Brazil
resources can, to a greater extent, hamper efforts tO ensure
on agenda items 98(8):
the rule of law.
''Human rights questions, including alternative
There is no simple relationship between development and
approaches for improving the effective enjoyment
human
rights. Lack of development does not necessarily mean
of human rights and fundamental ]reedoms''
Jack of respect for human rights, justas wealth and advanced
and 98(C):
development do not necessarily bring foolproof guarantees
"Human rights situations and reports
of the observance of human rights.
os special rapporteurs and representatives'J _
ln the light of that, it is clear that the discussíon of
development-related questions could never constitute excuse
New York, 26 November 1991
for violations of the rights and libertie.s of the indivi4!J.al.
There can be no mistake about this-: Each and ~very
Mr. Chairman,
Government and every government agent h as an
The discussions a;qQ de!ib~_:t:ations on human ríg)lts unconditioned and unqualified duty to refrain from any act
questions in this Comntittee constitute, without any d_oubt, ~nfililgiilg on the prêidgátives of individuais.
one of the most important elements in the work Of the General
Orie of the iilost poSitive feature·s of the rtew times we
Assembly. We welcome this opportunity to ex.change views are now living, a tim~ -when the values of politrcal freedom
on the activities- Of the United Natíons iri the field of human and democratic government are êx.pariding and gaining
unpreCedented impulse, is the fact that there can no longer
rights.
Last year, we agreed here on the initiative of convening___]?e any misunderstanding in that respect. We like to think
a World Conference on Human Rights, to be held in 1993, that, in thís area, sterile disputes are definit_iv.ely be}lin4_!!.~-·
in Berlin. That event will constitute a landmark in international
The factthat there is now an overwhelming trend towards
cooperation and a particularly propitious occasí(l'"n for the tb.e recognition and acceptance of the legal and moral
improvement and strengthening of intemiítionàl m~chanisms obl~g~~i_ons of Governments regarding hurnan rights makes
and procedures for the protection of human righ~s. _!be time it possible to take a more CoinJitehensive approach to _the
is indeed ripe for _reviewiD.g--tbe progress made in this area possibilities of actián for the United Nations and to squarely
since the adoption of the Universal Declarationt in 1948, and address the re,atio_n be_tween gevelopment ~n4 human rights.
.--~-. 'fl.lat is not to ·say, of course, that the United _Nations
for examining ways to overçame obs.tacles and ensure further
shoul~ relax in its activities · of hUman iig-hts irioD.itoriiig- or
._progress.
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in any way neglect the need for expressing concern and
condemnation when such concern and condemnation are
justified- and necessary. On th~ contrary 1 w_e believe it is

appropriate for the United Nations to do so and we Iook
forward to discussing, in the WorJd Conference~ ways and
means to enhance our effectiveness also -in this area of
activities.- "--- - --- However, the work of the United Nations cannot be
limited to _an undertaking of a negative character. The UN
would fali short of what is expected from it if it did not,
at the sarne time, contribute in a positive way to creating
better conditions for a long~standing an-d stable protection
of human rights and fundamental freedoms in ali countries
of the world, whether developed or developing.
ln our view, much can be dane in this domain. The World
Confererice and its preparatory process provide us with an
invaluable opportunity to build upon past experience and to
use our creative imagination. ln doing so, we might have
to consider a fundamental strengthening of the advisory
services currently available, to include new and more effective
activities to favour projects that could bring direct and assured
gains in the protection of human rights. We look forward
to discussing proposals to this effect at the next _s_essions of
the Preparatory Committee for the World Conference.
Mr. Chairman,
For the Brazilian Government the protecrion and
promotion of human rights stand out as a major priority' in
our Iife as a democratic nation. We are convinced that a
remarkable contribution to that end is brought by
non-gov'erilmental organizations. Acting independently and
with the sole concern of promoting higher standards of respect
for individual rights and Iiberties, non-governmental
organization play an itreplaceable role, which is highly valued
by the Brazilian Government.
Mr. Chairman,
The proclamation by the General Assembly of 1993 as
the Intemational Year of the World's In~ligenous People was
an important step in enhancing our efforts to__solving problems
faced by indigenous populations throughout the world.
Indigenous groups are often particularly vulnerable and
deserve special attention. The International Year can
constitute an occasion for dealing in a constructive way with
the difficulties índigenous communities are confronted with.
ln Brazil, the protection of the human _ri_ghts of the
members of indígenous communíties ané:I the preservation of
their cultural identity is upfront on the agenda. The
International Year will bring additional impetus, and hopefully
additional resources to actiVifies that can contribute to
promete the rights of indigenous persoris and improve their
standards of Iiving.
Brazil was an original co-sponsot of"Resolution 45/164,
which proclaimed the International Ye_ar, and we have again,
this year, có~Sponsored a draft resolution which would provi de
the guidelines and ensure a substantial programme of activities
for the celebration of the Year. Our hope is that the Year
will be result-oriented, amounting to-much more than speeches
and declarations, and really become an event that can make
a difference for the Iives of indigenous populations throughout
the world, including in Brazil.
1993 will no doubt bc an important year for the Brazilian
irtdigenous gioups. Tbe Brazilian Constitution defined the
target of demarcating ali indigenous Jands _before 5 October
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1993. The Government is committed to pursue uninterrupted
efforts to accomplisJi that goal.
On 15 November, an especially significantst~P was taken
in that direction, with the definition- Of an area of over 35,000
square miles ín the northern part of the country as a Iand
of permanente possession of the Yanomami indians, _thus
clearing the way for the administrative demarcation of their
land. Upon announcing that important deciSion, President
Fernando Collor stated: ''The demarcated area is intended
to ensure not only areas of residence for the Yanomami
cornrnunities, but also and above ali to ensure the preservation
of their way of life, which requires enough space to fish,
to hunt, to celebrate their rites and to !llove about
unirnpededly".
Ali indigenous groups, ~nd thís is pa:riicúlarly true in
the case of the Yanornami, are closely linked to thei.f land.
The land is essential not only for guaranteeing thdr livelihood,
but also for ensuring the conditions in which they can preserve
and develop their own culture, their own lifestyre, according
to their own wishes.
Mr. Clhairman,
Another vulnerable group that receives special attention
from the Govemment is the one composed by children and
adolescents~ The irnplementation of the Conventioll ori. the
Rights of the Child, in particular as regards the protection
of the Jives and safety of children, as well as their well-bein.g,
is also a priority task for the Brazilian GOveniment.
My delegation has already dealt with this question in
the statements delivered under items 94(a) and 98(a). May
I simply reiterate, at this point, the importance we attach
to the follow-up process and effective implementation of the
commitments set out in the Declaration and Programme of
action adopted in the World Summit for Children.
Mr. Chairman,
Moving on to item 98(c), my delegation has studied with
great interest the various reports and other dot:uments before
us. We wish to express our appreclation for the work of the
Special Rapporteurs and Representatives Who, in the exercise
of their mandates, have informed us on huma_n rights
situations. As on previous occasions, the Brazilian delegation
is ready to bring its positive contribution to the appropriate
action to be taken on the reports before us.
Mr. Chairman,
_
Given the time Iiffiits, I wilJ mention only the two most
recent episodes related to human rights that have given rise
to serious concern, as ali human rights problems do.
The illegal replacement of President Jean-Bertrand
_Aristide, in Haiti, caused shock to the entire international
_community and in particular t9 the countries in the region.
The Brazilian Government expressed its outright repudiation
of that illegal act and we actively supported the initiatives
undertaken by the OA.S and by this General Assembly with
a view to ensuring the respect of human rights and ~h,e rule
of law in Hªiti. That situation continues to be a cause of
grave concern to us. W_e_ believe it tequires continued
monitoring and appropriate action by the international
community.
____ -·Mr. Chairman,
The Brazilian Government has followed _with concern
the recent events which resulted in Iarnentable Ioss of lives
in East Timor, also a former Portuguese colony, to which
we have relevant historie and cultural ties. ln a statement
released on 14 November, the Brazilian Government cteplored
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those events and emphasized its rejection of ~h~. u~~ o_f
violence, which can only mak_e it more d_if~icult to achieve
a solution to the question of Eiú;t Tirri.or~·we -expressed the
hope that moderation ~nd the re_spect for huma~ rights will
prevail, and that proper and impartial investigation Of
responsibilities will ensure that su·ch painful episodes will not
be repeated.
Thank you.
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da dívida interna dos Estados e Municípios representada por
títulos em circulaÇão, que constituem inforQ1a_ção fu_ndamental

para o Senado na hora em que apr~cia os limites de endivíd.amenta dos Estados e Municípios, os empréstimos de financiameittos internos e externos de diverso~ Iten~ aosetor"púbJico
e ao .setor privado, o detalhamento da_dívida por tipos de
entidades públicas e por tipos de moedas, os financiamentos
ilo FMI e os esquemas de amortizaÇão do prinCipal.
··
Eiúim, são dados que, certamente~possibilitarão ao Senado estar muito- melhor informado na ocasião ern que eSfará
apreciando os acordos com os cf-edç.res internacionais, analisari~o, por exemplo, a Carta de Intenções que o Governo
acaba de enviar ao Fundo MonetáriO Internacional, bem como
a evolução dos compromissos assumidos pelo Governo e das
contas governamentais.
Com respeito a este assunto, ao tomar conhecimento de
que esse acordo ainda não fora assinado, apesar de estar com
o seu protocolo pronto desde agosto, consultei o Presidente
Mauro Benevides sobre a possibilidade de um contato com
o Presidente Francisco Gro_s, do. Banco Central, para que
esse protocolo fosse logo viabilizado -tive notícias de que
talvez houvesse resistências a nível dessa instituição.
-- : Assim~- conVersei obtem à tarde com o Presidente do
Banco Central, Francisco Gros, e salientei a importância da
·assinatura imediata desse protocolo entre ele e o Presidente
Mauro Benevides, mais especificamehte~·entre o Sr. Celso
Luiz Barreto dos_ Santos, pelo Banco Central, e pela Sr' Regina
Célia Peres Borges, pelo Prodasen. O Presidente do_Bª-nCO
Central, Dr. FranciSco Gros, informou-me que está de_ acordo
coro_ o protocolo e que irá provídenciar logo a sua assinatur~.
... ~ss~rn, quero saudar o acontecinl.eh~o, ressaltando, )llai~
_l,!rp.a _vez, a importância desse protocolo, que permitirá à Casa
o ·acesso a üifotmaÇões tão vitaiS qüantó as· que tefuos Obtido
através do Si?fi. _ ~
_
~ _
__
9.-SJ-. Jutahy_ Magalhã~s- Permite-:se_ V, J?.X:: um aparte_ ?_

O SR. PRESIDENl'E (Epitác10 Caféteiiã} .. ~ __ÇQhCedo
a palavra ao nobre Senador Amir Lal)do. (Pausa.)
S. Ex' não está preSente~- - ~-- ;Concedo a palavra ao nobre Senador E_d.uardo Suplicy.
o SR. EDUARDO SUPLICY (PT _ SP. Pronuncia 0
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Ptesi~ente,
Senador Epitácio ·cafeteira, s~ e Sis. ·senadoreS, é irripor-=tante 0 acordo que está por ser firmado entre 0 se-tfãdo Federal
e 0 Banco Central do Brasil. Desde agosto último, preparou-se
um protocolo de cooperação téCnica a_sei.cel~brad,o ~ntre
as duas instituições, respectivamente pelo Centro ele Inf9rmática e Processan:tento de Dados do Senado Fede.ral- _PRODASEN, e 0 Depariameõ.tO de ProcessãiDeilto~de D:idõs do
Banco Central-=DEPRO, fiara o1rcesso recíproc-dàs infOrma~
çõ~ mantidas pelos dois órgãos através da_ iriiplanta-ção e
desenvolvimento de bancos de <;lados de interesse comum:
o acesso aos_ daçlps do Banco cential_; _e~_ge,-~Iª_lJ;_Oerite
sobre as relações da econ.omia brasileiri_COin õ extérioi', ·_ê
vital para que 0 Senado Federal possa a.ci>nipa1_1har de perto;
por exemplo, a evolução-dos oompromisS'os que 0 BraSil tem
assinado com os credores internacionais e ~m outros países.
Se pudermos acessar os dadOs do SISBACEN -:- Sistema
de Informações do Banco Central do Brasif,- istó para nóSserá de importância tão grande quanto o que·- representou
o restabelecimento,_ pelo Senado Federal, em terrilos irrestritos, do acesso ao SiStema lrite-grado de Administração Financeira da União -SIAFI. .
-··
Para que v. Ex•s possam ter idéía.dó ·que·sigiiifitarâ·aO SR. EDUARDO SUPLICY -Com_muita honra, Senacooperação técnica entre o Senado Federal e o Banco Central dor Jutahy Magalhães.
do Brasil, vejam· o seguinte: de um lado, o Banco Central
__ O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Senador Eduardo .sudo Brasil vai podei" acessar- o que é muíto iiripõttailté para plicy, essa informação que V. Ex• traz à"' Casa é áspiCtosa,
ele próprio e· pará o Poder Executivo - tudo o que está porque, há-muitos anos, estamos lutando para que issO OcQ~n:'ça..
armazenado no banco de dados do SICON -Sistdna ae Várias vezes·, com a pr~sença de diversos Presidente e Dire~
Informações do Co]Jgresso Nacional, como, Por'e::remplo, an~ ~teres_do BancO Cehtral, procuramos- obter o compromisso
teprojetos, projetes, emeri.das, biografiaS de Se"iiáâores, cadas- de fazer essa interligação do SiSteinil de_I_n_fg~ações do Ban.co
tro da administração feâeral, Constitujções, discursos, jornais, Central do Brasil com o Prodasen. Protnessa,s· e.ram _fejtas
jurispl'Udêneia, livroS da biblioteca, ni.atéri3s legislativaS, nor- ll~~ r:t::uJ!-i<?es das Cóm1ssões, 1)df-PresidenteS do· Banco, mas
mas jurídicas, sisténl.á âe informações eleitorais, resultados quando c}l~gavam á garagem para: pegar o carro, esqueciam-se
de eleições, inforinações;·sugestõf:s dos cidadão_s, dos consti- dq ~ornpromisso àsSumido. Q:'fano~ for~_m passando e praticatuintes, dicionário dos termos~tontrolad()S, _v9s;abulário con- m~nte nada foi feito. Na geStão· Ibrahim Éris, tive oportutrolado QásfCo- Q.e sinôiiimos ·etc. Por oütro lado, poderá o riidade de, juntamente com b Senador Ronan Tito, ·conversar
Senado Federal cOnsultar-, juntq ao Sisbacen; a-evoluç~o dos Com S. S~ Providências foram tOmadas para se tentar chegar
itens do balanço de pagamento a qualquer momento, as apura- a um entendimento e à concretização desse compromiss<rque
ções da dívida global por data-b-ase, as consuJtas por credor sempre era reafirrriado. Faço-Justiça ao Dr. Ibrahim Éris:
e por grupo de credores do Brasil, as consultas por devedor, ele fez os con!ratos necessários para· isso cOm o Prodasen.
as apurações da dívida por subsistema, as prójeÇões do serviço Houve cert.a dificuldade até. i~ terna _do Senado, mas que podeda díVida, os resumos da programação de vencimentos da ria; com algum trabalho, ser superada. Depois o assuD.to Joi
dívfda externa, as apurações da dívida por país do banqueiro, morrendo. Agora vejo que V. Ex~ em entendimento com
as apurações da dívida por tipo de moeda, a conversão da o Dr. Francisco Gros, chega a uma conclusão ·satisfatória.
dívida, a liberação por conversão em investitnehtC?S, o _e_sque- CQm ~ pova direção do Prodasen e o_ esforço da A~sesso_ria
ma de amortizã.ção da dívida externa, os saldos das instituições de5ta Casa para a inStalaçãO da- apã.I-elhagem necessária neste
financeiras, a consulta a taxas de câmbio, a consulta a taxas s·etõf, qü·e necessita fazer, também, essaS consultas constantereferenciais diárias, o conjuntO de indicadore-s econômics>s~ __ J:!lente, acredito que teremos eXCelente resultado. Parabenizo
a consulta à taxa de merc;ado, às taxas flutuantes, às posições V. Ex•, -que -esta- sempre preocupaâo em fazer com que ·o
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Senado Federal tenha as condições necessárias para o acomPanhamento, talvez a nos~a miss~o principal, da aplicação orçamentária e -fiscalização das despesas públicas.

O SR. EDUARDO SUPLICY -Agradeço a V. EX' pelo
aparte, Senador Jutahy Magalhães.
Na verdade, o cumprimento cabe à Mesa, ao Presidente
Mauro Benevides, que, praticamente, tem preparado o protocolo de coopetaÇãó"-teeniCa entre o P_rodas~n_ e o _Sjsbacert.
A Comissão de AsSuntos Econômic.os, particularmente,
e o conjUnto dos Senadores, vão poder acompanhar melhor
a evolução das contas.
Como- V. E r é um dos Senadores que mais se utiliza
do instrumento regimental que nos possibilita acompanhar
os atas do Executivo - o requerimento de informações - ,
o que podemos prever é que graças a esse acesso, possivelmente expediremos menos requerimentos, já que serão colocados â nossa disposição, pelo terminal de computador, pelo
menos muitas daquelas que, por vezes, nos levam a requerer
informações.
Recentemente, solicitei a presença do Ministro Marcílio
MarqUes Moreira, mediante requerimento já aprovado, para
explicar a evolução das co_ntas e prestar in_formações detalhadas, algumas das quais já estarão no terrriinal de computador
que cada um dos Srs. Senadores, em seus gabinetes, poderá
acessar no momento em que for assina-do esse protocolo de
cooperação.
--_ :-..- . .
-·
Disse ao Presidente Francisco Gros que u111ã. VeZ podendo
ter acesso, procutãréiJàZer uso mais responsável dessas informações, para efeito da. análise do acompanhamento das c.ontas
da economia brasileira e, particularmente, com respeito aos
credores e a todos_ aqueles com os ·quais temos relações de
comércio- e finãnças.
Mas, relacionado a esse tema, eu gostaria- de fazer um
apelo ao Líder do Governo, Marco Maciel, que teve a atenção
de nos enviar, anteontem, ã noite,--ifCarta de Intençóes do
Governo brasileiro ao Fundo Monetário Internacional. O apelo é no sentido de que possamos receber~_ainda hoje, o documento técnicO qUe acompanha ã. Carta de Intenções. Ainda
ontem â noite, _tive oPor~unidade de encontrar-me com um
dos principais assesso.r_es do Ministério dãEconomià; Fazenda
e Planejamento, Sr. _C:;ti-Ios Eduardo de Freitas, que informou_
existir de fato, esse documento técnico_ com a evolução dos
dados e das contas mencionadas na Carta de Intenções ao
__
___
Fundo Monetário Internacional.
Para que tenhamos -mais elementoS de análise, seria importante, Senador Marco Maciel, rec~~er o co-mplemento?
ou seja, o documento técnico enviado ao Fundo Monetário
Internacional, que o Di". Eduardo Ciü-los_de Freitas disse-me?
ontem, acreditar que poderá estar disponível aos Parlamentares.
O Sr. Marco MacleJ -- Permite-me V. Ex• um aparte,
nobre Senador Eduardo Supiicy?
~
~ ~
~
O SR. EDUARDO SUPLICY- Otiço, com prazer, V.
Ex•
O Sr. Marco Maciel- Nobre Senador, somente ontem,
pelas infonnaç6es que obtive do próprio Ministro da: Economia, Fazenda e Planejamento, Marcflio Marques Moreira,
que se encontra em Washington- falei com S. Ex' por telefone - soube que o documento estava sendp concluído. Daí
por que ao fazei chegar a V. EXi' uma cópia da Carta. de
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Intenções, bem assim a outros Uustres colegas do Senador
FederaJ, não fiz juntar o anexo a que ela_ se reporta, Esp_ero,
quem sabe hoje ou até Segunda-fejr_a, que esse doCumento
esfeja em seu gabinete e dos demais Senadores que têm interesse na matéria e que i~tegram a _Ço_mis~áo -~e Assuntos
Econômicos.
.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Muito obrigado, nobre
Senador Marco MacieJ.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite·me V. Ex• um aparte,
nobre Senador Eduardo Su plicy?
O SR. EDUARDO SUPLICY- Pois não, nobre Senador
J utahy Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães - O Senador Marco Maciel
falou em Senadores que fazem parte da Comissão de Assuntos
Económicosj oo:mo não integro essa comissão e não sou técnico
nesse assunto, aqui, no Congress.o, pediria a S. Ex' que também enviasse esse docurílento a um ~'curioso".
O SR. EDUARDO SUPIXCY- Muito bem. Certamente
V. EX' será atendido. ·
~
()Sr. Marco M~clel-- Nobre Senador Eduardo Suplicy,
vou fazer chegar, daqui a poucos nlinutos ,·às mãos do Senador
Jutahy Magalhães, a Carta de Intenções e, logo depois, o
anexo. De modo geral reportei~me â Co~is_são ele Assuntos
Económicos porque a mesma, por dependência, tç_ln. 3.9alisado
os problemas relativos _aos compro~etimentos fiilaDceiros do
Governo brasileiro no exterior.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Relacionada à questão
do movimento de moedas estrangeiras no Brasil, eu gostaria
de fazer uma reflexão- às ponderações do Diretor da Polícia
Federal, Dr. Romeu Tuma·, que nesta semana manifestou
preocupações com o mercado de transaçóes de moedas estrangeiras no Brasil.
Seria o caso- esta a reflexão- de legalizar as operações
com o dólar e outras moedas fortes? Seria o caso - é a
pergunta -de legalizar o chamado mercado para!elo? Qaais
seriam as vantagens e desavantagens de tal procedimentos?
Acredito seja este um tema de gra_nde releYâitcia e, levando
em conta essa importância, telefonei, ontem, ao Dr. Romeu
T:uma, dizendo-lhe que gostaríamos, eu e o Deputado Aloísio
Mercadante, de com ele dialogar sobre o assunto, _como também é importante que dialoguemos a_ respeito corii o presidente do Banco Central, Dr. Francisco Gros, com o Ministrq
Marcílio Marques Moreira e com economisJas esPecializados
na área externa. Também tive oportunidade de dialogar, por
estes dias, com o_ec_onomista Pa~o _Nogueira Batista Júnior,
. . uma das maiores autOridades na área externa._
O Dr. Romeu Tuma mencionou que ã.s empreSas que
fazem transaç6es, ou os denominados "doleiros••, realizam
suas operações na clandestinidade, na verdade, est~anha, porque muitoaberta, à luz do dia; diariamente, os.meios de
comunicação, a começar pela mais importante rede de televisão no Brasil, il)fOnn@m com precisão a taxa de câmbio no
_
_
mercado pa!alelo.
As vezes, acho estranho que a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística tenha enorme dificuldade para
informar qual a participação dos salários na renda naci~nal.
Há demora excessiva na divulgação de dados relativos à participação salarial no valor adicionado da indústria, comércio,
agricultura, serviços e do setor Governo.
_ .
Recentemente, pedi ao Presidente do IBGE essa informação, e S. S• muito gentilmente atendeu.
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·Recebi duas informações, porque há'eStimàtíVa:s-·difáentessobre a participaç-ãO dos salários na renda n:aéional. Ago'ra,
aumentou a rt'linha dúvida.

· · É--inCrível" comó hoje;_s_e_ qtiiserirlos saber a -cotaç30 do
dôiar no mercado paralelo, bastará ligar o rãdiO ou abrir Os
jorna:is do dia. Então, que clandestinidade é ess~? COffio os
Poleiros funcionanr?
_ ·--- · É iffiPOrtãnte sá"b~r mãis. a respeito, ainda m.aisJev_ando~se
~~- c_?nt~, por ~-o??.s BS,~,nqf~iR~~ t'S ,~l:lt?ri?jt_Ç~s._goy!rrn_amen
tals atuam no m.e.rcadO-pãralelo. 'Parece õ.bvio que volta e
meia a evolução da taxa de câmbio no· mercà-do paralelo é
influenciada pela compra ou venda, em larga escala, de moeda
estrangeira pelas autoridades. Como isso ereíto? NunCa foi
reyc;lado ..• ,
.~.• ;
_ ,,
."'.--.,-· .. "- .• ,
. ();>;nsidero ÍJllportante o diálogo com_o Dir"eior da Pçlícia
Fed~r~.l. Quem Sa.be. aquela autoridade possa esclarecer como
. isso ~- f~ito.
Outra preocupaçãO: se _as empresaS que atuam com o
dóla_r,_e o~tr~s I}IOed~s estr:angeiras funcioqãln, ~_las têm que
ter \im regisH<i. -obViamente, na Cõmpif e_ ve_naã
moeda
estrangeira e nacional, elas cobram comiSSóeS~'-QliãfiCi(;'o fa-zem, elas aufei-em lucros. Quanto é· que as ..etnpiesaS, -õs cha. mados doleiros pagam de imposto sobre esses rendimentos?
Não há registro! Aliás, nãO pagam! É !.!ma_ atiVidade clandestlrra:, ·altamente rendosa, pela qual ilão_pagam Imposto de
Renda.
Se houvesse: esse_ registro, poder-se-ia CÕnsiâerar a cobrança de uma taxa sobre essas operações, sobre esses ativos
-----~
_
que são~ as' moOOas estrangeiras.
· Não seria o caso de cobrar um imposto que seria ao
mesmo tempo.relevante, do ponto-de vista da arrecadação,
com uma ·porcentagem adequada para desestim-ular a clandestinidade i ·ou seja. para que haja o registro legal dessas opera,
ções?
Se pudéssemos ter todas as operações com moedas estrangeiras devidamente registradas, de um lado,_teríamosa possibilidade de auferir maiOr ·arrecadação Sobr.e a aiividáde que
efetiv'amente é realizada em território brasileiro. E o G_overno
está até muito InfereSSã.do em_ novas fontes de. arrec:a!iação~,
Essa serfà uma vantagem:·a possibilidade de arrecadar retursos com o ·regiStrO de todas as operações com moedas estrangeiras. ·
~.:-.•~----;---'""-.----:;-· Haveria, porém, desYantagens. Quais seriam as prinCipais? É importante para as autoridades m"onetárías, para os
responsáveis pela economia, haver um controle mínimo das
relações da economia brasileira com o exterior,- o cOntrole
adequado sobre- o balanço de pagamentos entre residentes
no Brasil e no exterior. Para isso, o Gove·móâefine o montante
de moeda estrangeira que cada pessoa, ao-viajar para o estrangeiro, pode adquirir; temos o cha_mado dólar turismo.· Sobre
essas operações, hoje legais, registi"adas·,-paga:Seãlgum imposto e, de alguma maneira, o ·câmbio flutua. Essa·s já- esfâ9
sobocontroledoGoverno. -- --~-------- ----Se o Governo tem que ContrOlar a __ÇOmpra e a -venda
de dólar e de outras moedas fortes por efeitos ·ao turiSmo,
se·se .Permitisse a liberdade total de transacionar com moeda
estr_angeira para tributar tOda e qualquer atiVidade nesse sentido, o que aconteceria? De alguma forma, perderia um-pouco
o sentido aquele controle de limitação de moedas que cada
brasileiro pode adquirir para: viãjar, oii oUtros tipos de coo"' ~ ___ _
trole.
.
_ ___
Portanto, trata-se de um tema Complexo, mas creio que
é nossa a responsabilidade de pensar a respeito. Por esta
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razão; conversarei com o Dr. Romeu Tu ma na próxima Semana a fim de discutir se seria o caso ou não, as vantagens
e desvantage~s de._um mercado _livre de çâmbio, registrando
todas as operações e, em especialo, ~~ig~ndó_ que cada empresa
que transaciona com moeda estr1).nge_ira, passasse a ter na
contabilidade_ de suas operações,· os registras dos ganhos- e
perdas e_, portanto, a pagar Imposto-de Renda devido e, even·tualmente, sobie a~ operações réalizadas.
Complementando, prezado Presidente Mauri:d3enevides,
aproveito ·a oporúi:rl.idade da presença de V. Exa, porque no
pronunciamento-que fiz hoje cumprimentei a Mesa do Senado
·Federal, tendo em_vista o_Protoçolo de Cooperação Técnica
que o Prodasen está por ultimar com o Depro, do Banco
Central, para informar à Casa ·que -O Presidente Francisco
· Gros 'infOrritou-rile Cfue está prónto·para assinar ess·e protocolo, que será de grande importância para que ·as Senadores
co-nheçam aevoiU'ção, principalmente na parte que é de nossa
responsabilidade acompanhar de perto dos dados sobre tudo
que se relaciol'ta com as transações externas da economia bras_ileira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
-: .-,-,- ,.-.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR
EDUARDOSUPL!CY EM SEU PRONUNCIAMENTO"

.

·.

"

" '.

Co~vênio ao, PiotOcOlo de CoOperação TéCníca celel;trado
entre o Senado Federal e o. Banco Central do Brasil, através,
respectivamente, qo CentrO de Inforniáiica e ProceSs3:!Uento
. de Dados do Senad,o Fec!eral- PRODASEN e do Departa.--'mento de Processamento de Dados _do_Barico Central - D.EPRO; para o acesso.recfproco às inforinãções_ritariti,clas pelos
-.-doiS órgãos e para a implantação e· dç~enyolvimento de banço
de dados de interesse c.omum., na forma _abaixo:
_ o Banco Ce~tral do ~rasil, Autarquia Federal, criada
pela Lei n9, 4.595;'de 31-12-64, com.-sede em Brasnia (DF),
..ÇOC 00.038.266/.0!l.OOJ.-05, doravante simplesmente denomina.do BANCO, n'e~te ato representado pelo Sr. Celso Luiz
_$arreto dos Santbs, ·.Chefe do D_epartamento de Processa· ffi~"Ptp ·a·~- ITados ::-::- ~~DPRO d~. ;l~9_rdç; co1_11_ a competência
prevista rio Manuál d~ OrganizaÇão A~rnínistrativa do Bárico,
--.-~~dc:;:Ie_g:lda por instnfrrieJltO de Delc:rgação de Competêilcia n 9
'!27 ,_de 30-10-ss·e o -centro de-Informática e Processamento
de Dados do Senacto"Federal-PRO.DASEN, órgão supervisionado, criado pela Resolução n9 58-, de 1972, com ã- nova
redação dada pela Resolução n~ 57, de 1976, doravante simpies mente donom1D.ado Prodasen, neste ato representado pela
-$ra. Re$ina Céliá ~~res Borges, Di~et~ra Executiva, com base
na 'alíllea r, parágraf9 29, artigo 126, DeCreto-Lei n9 200/67,
COncOrdam em fítriütiCi presente CótiVênió, nos temias e éõn~
diÇões Seguin_tes: ~-·' ' _ · - - ·- -- .. ----~ --,-,
I I - Objeto
Clásula Pririiêira- Constitlli'objeto deste Convênio definir coridições que_ viabilizem:
.
a) a utilizaçãO-pelo BancO- dos recursos computacionais
do Prodasen par3: consulta aos Bancos de Dados do Sistema
-de Informações Legislativas do_ Congresso· Nacional - SICON, via teleprocessamento;
b) a utilziaçãt) -pelo Prodasen dos recursos computacionais do Banco pa'ra··éonsulta aos Sistemas de Informação do
Banco indicados na forma das Cláusulas Terceira, Quarta
e Quinta, a se-guir.
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III- Caracterização das Informações Disponíveis
Clausula Segunda -As infoiniaÇões a que faz referência
a alínea a, da Cláusula Primeira e que constituem Os Bancos
de Dados do SICON, são as seguintes:
a) Anteprojetos, Projetos e Emendas- APEM: textos
integrais de todos o.s anteprojetos. substitutivos, projetes e
emendas apresentados em todas as fases da Assembléia Nacio~
nal Constituinte;
•
b) Biografia de Senadores - BSEN: informações sobre
as biOgrafias dOs SenadOres desde o Impériõ até a atual Jegis~
·
· ·
latura;
c) Cadastro da Administração Federal- MEMO: informações sobre ~-organização formal dos órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundações, alimentadas pela SEPLAN-SEMOR;
.
_
d) Constituições - CONS: textos integraiS de todas as
Constituições Brasileiras e de Constituições de 26 países;
e) Discursos- DISC: referências e resumos dos pronun·
·
1
c1amentos profendos pe os Senadores, Deputados Constituíntes e outras autoridades;
O Jornais -·JO~: referências a informações veiculadas
na imprensa brasileira sobre a Assembléia Nacional Constituinte;
. .- . .
.
g) Jurisprudência- JSTF, JTFR, JTST, JSTJ, JTSE,
JSTM, rrcu, JTRF:
·
_
referências a acórdãos, decisões_ e sümulas ?os tribunais superiõres;
h) Livros _ BIBR, Periódicos _ PER! e Autores _
AUTR -'BIPE:
•
referências a3.utOúS-,1íVr
__ os, folhetos, artigos e títulos d_ e perió:dicos dos acervás de bibliotecas conveniadas;
i) Matéri~ Legi_slativas ""7" MATE:_ . .

irtforrnàÇões sobre as matérias I~gisJiiiívas que tramitam ou
tramitaram no Congre 5-5-0 Nacióflal desde l946;
j) Normas Jurídicas- NJUR:
referências a todas as Normas Jurídicas editadas no País desde
1946;

I) Sistema de Informações Eleitorais__:_ SIEL:
resultados finais das eleições de 1978, 1982-, 1985 e 1986;
m) Sugestões do Çidadão_- SAIC:
sugestões envidas_ pel~_ !:;OCÍedade brasileira à Comissão de
Constituição e Justiça do Senado Federal, para a Assembléia
Nacional Constituinte; _
_
n) Sugestões dos Constituintes - SGCQ,
sugestões apresentadas pelos Constituinies às Subcomissões
da Assembléia Nacional Constituinte;
o) Thesaurus ou Dicionário de Te:rmos Controlados THES: índice de palavras ou expressões que orieiitam a in.de:
xação e as pesqUis-as nas bases de da9os NJUR, JSTF, JTFR,
JTST, JSTJ, JTSE, JSTM, JTCU, JTRF, MATE e DISC;
p) Vocabulário Controlado Básico de SinOniinoS VCBS: índice de palavras ou express6es que orientam a iildexação e as pesquisas nas bases de dados BIBR, PER! e JORN.
Cláusula Terceira- As informações a que faz referêilcia
a alínea b, da Cláusula Primeira são as s-eguintes:
·
a) PCAM 175
Consultas Itens de Balanço de Pagamentos (SISBACEN)
b) PDEX 200
Apurações da Dívida Global por Data-Base (SISBACEN)
c) PDEX 300
Consultas pór Grupo Credor (SISBACEN)

d). PDEX 400
Consultas por Credor (SISBACEN) .
e) PDEX 500
Consultaspor Devedor (SISBACEN)
O PDEX 600
Apurações da Dívida por Subsistema (SISBACEN)
g) PDEX 650

_Projeções do Serviço da ·Dívida (SISBACEN)
h) PDEX 660
Resumos da programação de Vencimentos da Dívida Externa (SISBACEN)
i) PDEX 800
Apurações da Dívida por País do Banqueiro (SISBACENJ)) PDE_ X
··

850

Apurações da Dívida por Moeda (SISBACEN)
k) PGPJ 240
GESPRO - Conversão da Dívida (SISBACEN) ·
I) PGPJ 25D
.. _ .
G_ E_SPRO :..._ Libeiaç-ãO por Conversão em InvestimCritõs

(SISBACEN)
m) PGPJ 320
G)EPSGP~J0 _ - Esquema de Amortizaçao (SISBACEN)
0
60 . -· - -· ···
·
CENrESPRO-' Saldos de Instituições Financeiras (SISBAo) PTAX
800
Consulta a Taxas de Câmbio (SISBACEN)
PTAX 860
Consulta a Taxas Referenciais Diáffis (SISB'ACEN)
q) PSER 500
-_ Indicadores Económicos (SISBACEN)
r) PMTF 800
Consulta a TaXa de Mercado-Taxas Flutuantes~ Geral
(SISBACEN)
s) SÉRIE 4.13
Tiata da posição da dívida interna dos Estados e Muni~
cípios representada por títulos em circulação (DEPEC)
t) SERIE 6.3-l
.·
Trata de empréstimos e financiamentos, internos e exter~
nos, de diversos tipos, ao seior público e ao setor privado
(DE-PEC)
u) S.ÊRIE 6.3.4 e S.ÊRJE 6.3.5
_ ____ Inc:;licam_ detalha_mento da dívida por tipos de entidades
públicas e por tipos de moedas (DEPEC)
_ v) S.ÊRIE 6.3.4.2 e S.ÊRIE 6.3.4.3
Detalham os financiamentos do FMI e esquema d_e amor~
tização do principal (em US$ mil) (DEPEC)
Cláusula Quarta - As informações constantes dos itens
s, t, u e vque envolvem dados disponíveis nó DEPEC, salvo
demandas excepcionais, serão requeridas pelo Prodasen apenas em ba~~ mensal, expressando a posição fiiuil dO mês precedente ou a posição média neste.
Cláusula Quinta -O Banco se cómprométe à permitir
o acesso aos dados disponíveis no ârn~ito do.DI_DIP, através
de canais especiais de comunicaÇão, a serem articulados }t
medida em que demandas concretas se materializem.
Cláusula Sexta- As informações relacionadas nas Cláusulas Segunda e Terceira estaião disponíveis paia consultas
todos os dias, no horário de 8 _às 19 horas. excetuados os
sábados, domingos e feriados.
. ._
Cláusula Sétima- O acesso pelo Banco ou pelo ProdaSÚI
a outros Bancos de Dados, além dos especificados nas Cláu-
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sulas Segunda e Terceira, dependerá de prévia e- expressa
autorização da parte cedente, e se fará mediánte acordo entre

as partes, formalizado por intermédio de correspondência
epistolar.
Cláusula Oitava- O Banco e o Prodasen manterão portes disponíveis em seus computadores para pennitif o -acesso
de um número máximo de 12 (doze) conjuntos terminais,
constituídos de vídeo e impressora.
CláUsula Nona- A situação prevista na Cláusula Oitava
poderá ser revista; tão logo haja disponibilidade técnica para
uma ampliação do número de conjuntos terminais definin~
do-se através da simples troca de correspondência um novo
limite.
IV - Treinamento
Cláusula Décima .....:... ·pa.ra o cumprimento dos objetivos
estabelecidos na Cláusula Primeira, o Prodasen e o Banco
obrigam-se a:
a) treinar, nas suãs respectivas instalações, sem ónus,
o pessoal indicado para operar os terminais-- de teleprocessamento;
b) indicar para o treinamento previsto rta: ã.línea anterior,
pessoal apto a assimilar os ensinamentos técnicos que serão
proporcionados pelos dois órgãos.

V - Responsabilidades Financeiras
Cláusula Décima Primeira --conforme o disposto na
Cláusula Sétiril_a_ do Convênio firmado na data de hoje entre
o Senado Federal e o Banco Centr_al do lhaSil, duiante um
ano não haverá parã nenhuma das partes com relação ao
acesso às infortitações disponíveis pelos dois órgãos.
Cláusula Décima Segunda -"Findo o período de uma
ano a que faz referência a Cláusula anterior, o Banco e o
Prodasen deverão analisar o nível de utilização dos seus respctivos Bancos de Dados, com vistas ao estabelecimento de
um novo Termo Aditivo ou ajuste específico, definirido, se
for o caso, as obrigações financeiras que c_ouberem a cada
parte conveniente.
VI - Disposições Gerais
Cláusula Décima Terceira- As alterações nas condições
deste Convênio serão feitas mediante a assinatur~ de novos
aditivos.
VII- Prazo
Cláusula Décima Quarta - O presente Convênio vigorará pelo prazo de 1 (um) ano, a partir da data em que o
Banco- solicitar a desativação do terminal _que se encontra
em operação com base no Convênio assinado em 29-12-89
e renovado através de Termo Aditivo em 21-12-90.
Vlll. - Rescisão
Cláusula Décima Quinta- As partes contratantes poderão rescindir este Convénio, mediante aviso préviO, com antecedência mínima de 90 (novenla) dias.

IX- Foro
Cláusula Décima Sexta --Fica eleito o foro da cidade
de Brasllia (DF), para dirimir dúvidas oriundas deste Convênio, renunciando as partes a qualquer outro a que, proventura,
tenham ou possam vir a ter direito.
E, por estarem em pleno acordo com as Cláusulas e condi~
ções anteriores, firmam o presente instrumento em 3 (três)

vias, perante as testemunhas abaixo assinada~, que declaram
conhecer seu inteiro teor.
Brasília, de agosto de 1991. -Celso Lulz Barreto dos
Saotos, pelo Banco - Regina Célia Peres Borges, pelo Prodasen.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr.
Epitácio Cafeteira; deiXa "ti Cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr.
Magno Bacelar, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ..,.-Diante da
manifestação do. nobre Senador e _Líder Eduardo SUplicy, a
Presidência sente-se no dever de esclarecer à Casa que realmente esse protocolo será firmado entre mim~ Presi<;iente da
Casa, e o Er_e_si_de_nte do Banco Central, Dr. Francisco Gros,
garantindo exatamente o acesso a todqs esses daçlÕs~que estão
hoje em poder do Banco Central. Essa providência sobre
o aspecto de fiscalização e controle .do Poder_ Executivo é
realmente salutar. No que tange realmente à cele-ridade do
Processo Legislativo, deve ser realçada a significação desse
convênio a ser firmado entre o Senado Federal e o Banco
..
Central.
Veja-se, por exemplo, que na.aferíção do endividamento
de Estados_ e Municípios teríamos em alguns instantes, em
alguns minutos, todas as informações que balizariam a deliberação da Çomissão de Assuntos Econômicos e, posteriormente, do PlenáriO, ~aracterizando a capaCidade de endividamento
dos Estados e Municípios do País.
Portanto, é uma providência que adotaremos Sem quaisquer delongas e com isto ter~mos ensejó de valorizar _ainda
mais o trabalho do Senado Federal e de todos os seus integrantes.
É um registro que faço praZerosamelite destacando, neste
momento, a luta do Senador Eduardo Suplicy, que tem sido
incansável na busca de todos es_ses caminhos que permitam
ao Senador cumprir ainda melhor os seus_ en~rgos parlamentares.
Concedo .a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalh~es.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB -BA. PronunCia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
antes de iniciar este proiüniciam.ento, gostaria de saber se
o nobre Senador Ney Maranhª-o se encontra na Casa, porque
ao término desta fala farei a leitura de uma notícia da Bahia
e estimaria que. o nobre Senador estivesse neste plenário.
Sr. Presidente, Srs.. Senadores, quando veio a esta Casa
o Projeto de Lei da Câmara n• 97, de 1991, que reajustava
valores da tabela progressiva para cálculo do Imposto de Renda, protestei, como sempre o faço, contra o regime de urgência
urgentíssima que requereram para a apreciação da matéria.
__
Mas. nesse caso, Sr. Presidente, além de meu costumeiro
--prõiesto, na ocasião em qúe se discutia e votava o referido
Projeto fiz uma adverténda, que mais significava um desafio.
A Liderança do Governo empenhava-se em convencer
os Senadores da necessidade de se aprovar a matéria na forma
como nos chegou da Câmara dos Deputados, para se evitar
modificações que determinassem o retorno do Projeto à Casa
de origem, dada a urgência exigida para sua transformação
·
em Iei.

••• J
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Mas sempre o grande. perdedor é Õ povo que, afinal,
nós representamos.
Este episódío dã.Lei n~ 8.253/91,.que "reajusta valores
que a partir do Plano CoHor II eliminóu a cOrreç-ã_o autcilnática
do imposto de renda na- fonte pela inflaçãO mensal.lá da tabela progressiva para cálculo do Imposto de R.enda"
para cá, somente em agosto último foi feita a primeira corre- é típico dessa conversa enganosa do Governo.
É inacreditável que o Presidente da República vete um
ção, da ordem de 66%~ muito aquém da inflaçãO acumulada
no período. Isso foi objeto de um discurso que fiz nesta Casa, diSpoSitivo de lei, introduzido pelo Congresso para assegurar
em 31-10-91.
.
o cumprimento do princípio da progressividade do Imposto
O perverso nessa questão é que ao ganho da Receita de Renda, como determinado no inciso I, do § z~. do art.
Federal contrap6em-se as perdas salariais acumuladas. Pior !53 da Constítuição.
O congelamento dos Valores da tabela do imposto de
do que isso, como demonstrei naquele pronunciamento, o ·
critério atualmente adotado prOduz efeito regressivo da tribu- renda na fonte gerou protesto dos contribuintes e críticas de
todos os especialistas, veiculadas pela imprensa em geral.
.J
tação, pelo qual quem ganha menos paga mais.
Assiste-se hoje a um fato inédito no Brasil, que é a tentaVoltando, porém~ ao episódio da_ apreciação do P_.LC n
97/91 ,ocorre que a Câmara dOS Depufãdos, ·ao·votãi a matéria, tiva de se organizar· ·movirrientos de rua dos contribuintes.
aprovou emenda, consubstanciada nos termos do art. 2~ da E isso está tomando corpo rapidamente. Aliás, nesse sentido,
proposição, segundo a qual a base de cálculo do- imposto · o a:tual governo está, involuntariamente, propiciando a aglutide renda na fonte seria monetariamente ·corrigida, mês a mês, nação de inúmeros segmentos sociais em defesa de in~~r~sses
a partir da publicação da lei, com base no INPC.
específicos, como, por exemplo, os do consumidor e, agora,
Essa provídência, acrescentada ao textO o·riundo do Exe- os do contribuinte. E a formação da consciência da cidadania.
cutivO, ·pela Câmara dos Deputados, reintrodUzia· O mecaLi, faz poucos dias, uma frase que teria sido dita pelo
nismo _da progressividade na sistemática· do referido imposto, diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional - FMI,
inSpirada na justiça fiscal, como expressamente determina a Michel Candessus, para quem, "silenciosamente, a sociedade
Constituição.
- ·· · ·
'
·
brasileira está mudando em profundidade". Acho interessanComo a orieritilÇào da"Líderança do Governo, õ.eStã. Casa, tíssima essa obs.ervação do -·sr." Candessus, poís ela 1-e"trata
era para aprovação do Projeto na forma como ipsis litteris fielmente o que muitos de nós, silencíosarn.ente, estamos ob~
nos chegou, indaguei dela, então, se_aquele trabalho político servando também. Há mudanças em marcha, silenciosas, porde convencimento quanto às raz6es da urgência abrigava um que decorrem do processo de formação da uma nova consciênM
compromisso do Presidente da República de mio Vetar o dispo- cia nacional. Os sociólogos terão, dentro em breve, farto matesitivo aditado pela Câmara dos Deputados .....:._ e o Sr. Líder rial para redesenhar o perfíl comportamental e vivencial do
do GovernO declarou que não poderia rriãnifesfar esSe compro- brasileiro. Quem vive hoje, verá. O perigo e esse silêncio
·converter-se, repentina e explosivamente, em sussurros e grimisso que não existia.
Pois bem, aprovado o Projeto e encaminhado· à. sanção, tos. Voltando a questão do imposto de renda na fonte, Sr.
transformou-se ele na Lei o9 8.253,. de 31-10-91, com veto
ao art. 2~.
Presidente, Srs. Senadores, os especialistas afirmam que os
Eis aí o que se passa hoje nesta Casa. A. Liderança do assalariados vão pagar até quatro vezes mais o iinposto, neste
Governo representa a vontade do PresideD.te-·âa-República, · mês de dezembro, porque não se_ fez a correção da tabela.
mas não empenha sua palavra avalisando as decisões dele~ O contribuinte se.rá, desse modo, brutalmente onerado, incluM
Talvez por isso haja uma crescente dificuldade, atualmente, sive quanto ao 13 9 salário, que também sofrerá o desconto.
Se o governo aplicasse o índice de inflação (INPC) de
em se obter um aco!'do de lideranças partidárias rio Congresso.
É que falta confiança nos compromissos eventualmente assu- noVembro, estimado em 28%, àS-alíquotas do IR, ficariam
midos pelo Governo. As Lideranças deste não podem compro- isentos os salários. até Cr$ 243 mil, aproximadamente, e descemeter sua palavra em nome do Presidente da República, por- riam da alíquota de 25% os salários acima de cerca de Cr$
793 mil.
que desconfiam também se este a manterá. Por nosso lado,
De acordo com cálculos simulados para contribuintes com
os liderados - princíPã.lmente os Senadores, já que nesta
Casa·as prindpàiS decisões são a toque· de caixa e sob o canto três dependentes, tomando-se por base 5 faixas salariais, a
da sereia- ficamos entre o mar e·o roChedo, numa espécie participação do Imposto de Renda no salário com o IR-F
corrigido e não-corrigido, apresentaria o seguinte resultado:
de ludibrio lúdico, batidos e rebatidos, batidos e rebatidos ...
O assuntO. enibora de indisCUUVcl -importânci<l, eStava
sendo tratado a toque de caixa por culpa do próp:dO--Gove"rno,

oe

1'

PARTICIPAÇÃO DO IR NO SALÁRIO

Rendimento • Cr$

IR-F Corrigido (%)

Rendimento • Cr$

IR-F NAo Corrigido (%)

360.000
480.000
960.000
1.500.000
3.000.000

0,00
0,45
5,16
8,80
.. 14,40

36([\100
480.000

2,39
-4,17

Fonte: Suas Contas. Jornal O Estado de S. Paulo, 25-11-91

960.000

i0,99

1.500.000
3.000_000

16,03
. --20,52
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Além das conseqüêriciàs" dramáticas-pára o bolso do contárias em razão de ocupação profissional (CF art. 150, inciso
tribuinte, prinCiPalmente neste fim de ano paupérrimo do ll) - esta conclusão, digo eu, Sr. Presidente, refere-se a
assalariado, reincid~ o Governo na víolênéia contra a Consti:: uma alegada discriminação odiosa em favor de certas categotuiçâO~-os tributarjstas são_ unâniOJ.eS e~ fuaüiféstar"Opínião
rias profissionaiS, que ó eStudo aborda, mas que não mencionei
no sentido da in_çonstitucionalidade da medida. Mesmo assim1 aqui- constrUção de uma sociedade Justa (CF art. 39, incisos
o Governo- se mostra insensível. R_esultado: outra vez_ os con- I e III) e progressividade do imposto de renda (CF art. 153,
·
tribuintes vão ter de apelar à Justiça.
- § 2•, inciso I)".
O quadro acima apresentada mostra, claramente, que
Em resumo, pode-se verificar_ que, no Brasil, a grande
a progressividade do Imposto de Renda, determinada pela parcela da arrecadação do imposto de renda provém das inciConstituição, ê desrespeitada pelo GovernO. Na medida em dências sobre o traQalho assalarjado, ainda assim com acenque ele deixa de corrigir ·a tabela da inci~ência na fonte, tuada discriminação favorável a certas categorias profissionais
que é-_o_ determinante da progressividade no caso, ele eleva (titulares de_s"ei-viços notariais e de registro, profissionais líbepesadamente a carga tributária e, com isso, estabelece !lm rais, tra.n_sportadores de passageiros e de cargas, garimpeiros,
fator de alta regressividade do imposto. Por isto, a regra dessa agropecuaristas e empresários). Em decorrência dessas distortributação é inconstitucional. _ . _, ____ . _ . __
ções, temos que os rendimentos de capital são pouquíssimo
Outra vez, põrtanto, o Governo-pratica-mOdalidade con- tributados, que a sonegação é bastante significativa e que,
portanto, somente um universo muito pequeno de assalariados
fiscatória de tributação. _
"_
~-~.
Há um aspecto nessa problemática da tributação de ren- paga imposto de renda no Brasil. Isto é: pouquíssimas pessoas
da, no Brasil, sr: Presidente, Srs. Senado_res. que eu aproveito pagam por todos os brasileiros.
a oportunidade deste pronunciamento para abordar.
Aí está, Sr. Presidente~ Srs. Senadores, QI)l resumo do
Há um aspecto na problemática da tributação .de renda quadro de profunda injustiça -fiscal que se pratica neste País.
no Brasil Sr: Presidente, Srs. Senadore:s, que vou_ abordar.
_E ainda assim, para esse pequeno universo de contriÉ a questão_da_ justiça fiscal, cad3: v_ez mais_menosprezada buintes, o atual governo adota a mais escorchante política
neste País e que merece uma profunda reflexão para, no mo- de tributação de que s.e. tem notí_çia.
__
mento em que se promover uma verdadeira reforma tributária
Estamos conhecendo mais uma faceta do autoritarismo.
no Brasil, tentarmos corrigir definitivamente.
O aU:tofitarismo financeiro.
Não vou me alongar no exame desse problem~, !l!as devo.
Não _é só no Poder Judiciário que o contribuinte deve
referir-me a um estudo elaborado pela Assessoria dõ_Senado confiar para a defesa de seus direitos. Também nas forças
Federal, que em outra ocasião deve_ ~~r__refOJ!lado p~ra um políticas inconformadas ou de oposição, com assento neste
desdobramento mais objetivo-.
- -- - - Congress.O, é necessário dePositar esperança para a reversão
Limitar-me-ei a algumas observações-contidas nesse est_u-_ do sentimento de profundo pessimismO que toma conta do
do, tomando por base os números, alí masfi"ã.-das, _da arreca- _ País.
dação do imposto sobre os reridimeritos do trabalho a_ssalaNo caso, cumpre rejeitar o veto quando vier a ser apreciariado e das demais incidências do Iínposta de Renda, relativos do. É preciso -também amadurec_er__ bem todas as propostas
ao ano de 1990.
de reforma fiscal qut· ti"amítam hoje no Congresso, a fim
de evitar que, outra vez, o contribuinte_nãQ &,.e veja frustrado
e confiscado.
Em Cr$ MilhOes
Discr!minaçllo
Este deveria ser o encerramento do meu discurso. Entre1.404.999 tanto, coincidentemente, exatamente hoje as jornais anuncia1) IR Total
110.699 ra~ que o Presidente-da República determinou que a Receita
2) IR Pessoa Ffsica
503.888 Fe"cteral realize os estudOs neceSsáriOs para corrigir a tabela
3) IR Pessoa J urfdica
790.491 . do Imposto de Renda Retido na Fonte neste mês- o Presi4) IR Fonte
5) Fonte trabalho assalariado
. 468.638 dente_estaria, agora, convencido de que os contribuirites_têm
234.548 razão. O noticiário insinua Cjúe o Presidente teria sidO adver6) Fonte rendimentos de capital
Fonte: Departamento da Receita Federal - InformaçOes Bá- tidO qu.anto à derrota· certa do Governo nas· ações judiciais,
que novamente_ por erro e arbitrariedade do Executivo íriam
sicas dez/90.
entupir o Judiciário.
Segundo esse estudo, "com ba_se nos números acima.
Como houve veto presidencial àquele art. 2<:> e o erro
verifica-se que o IR inciderire-Sobre o_s rendimentos do traba- só poderia ser corrigido a destempa, a via normativa será
lho:
___ uma _medida provisória.
I) representa um terço do IR total (5/1);
..
A providência atrasada do Presidente da República, se
por um lado repara um erro, por outro o confessa. É mais
2) apresenta arrecadação quase igual ao imposto de renda
pago pelas pessoas jurídicas (5/3);
·
· uma dentre tantas confissões. Até quando lhe será concedida
3) representa duas vezes o imposto i"éfido na fonte so_bre a penitência? -~
Melhor para os contribuintes, mas o recua do Executivo
rendimentos de capital (5/6);
.
:
.
.
4) representa 60% do imposto arrecadado na fonte (5/4); não infirma as críticas feitas neste pronunciamento, até porque
5) representa quatro vezes e meia o imposto pago pelas ainda não sabemos se a anunciada correção da tabela valerá
. apenas para o mês de dezembro, ou reintroduzirá a norma
pessoas físicas (excetuadas as retenções na fonte) (5/2)." .
Ainda de acordo com esse estudo e atentando para essas vetada, que é de eficácia permanente.
Como o atual GovernO se teni caracteriZado pela repetiobservações, ••pode-se afirmar- qüe a legislação do imposto
de renda estaria desobedecendo aos. mandamentos constitu- ção de equívocos. é bq!ll_que se ate_nte para todas as conside- -- -cionais de isonomia (CF art. So), probíção de dif_eiefiÇãifi:J1bu- rações feitas neste discurso.- ~
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Sr. Presidente, Srs. Senci<iores, agoT~--tenho o dever e já com a presença do Senador Ney Maranhão, como esperava

que o fizesse -de ler o que saiu, ontem, na imprensa do
meu Estado:
"O governador Antonio Carlos Magalhães preferiu UtiliZar-sé, como resposta ao lfder do governo no
Senado Fedefal, NeY Maranhão, de um telex bem-humorado, que ontem à tarde redigia, em que, praticamente, anota que o senador collorido não sabe nada.
Maranhão ocupou a tribuna do Senado para, com atraso, responder às críticas feitas pelo governador baiano
na última reuniã'o da Sudene, sobre a ausência do governo federal no Nordeste.
O golpe que desferiu, da tribuna, contra ACM,
em forma de um discurso escrito que mereceu apartes
provocadores do senador Jutahy Magalhães, dizia que
a Bahia, entre os estados nordestinos, é o segundo
mais beneficiado, em termos de recursos liberados pelo
governo federal. S6 perde para Alagoas._Nas contas
do líder, o estado já recebeu quase Cr$ 20bilhões
da Sudene ~_da Secretaria de Desenvolvimento Regio~
nal, equivalentes a 5,6%- dO que já foi aplicado na
região. Antonio Carlos con_testa: ':A Bahia não recebeu
·nada. TéchiCo's do governo _entregaram ·ao Senador,
para ler, números errados. é p_ossível que ele esteja
fazendo contas com recursos ·qu_e_ estão para- sair, ou
que estão no orçamento''.
_
Na esfera dos municfpios, também os recursos fe~
derais até agora não chegaram ~,_de acordo com Anto~
nió Carlos, as q_ueixas que te~ ouvido d_os prefeitos
h).teriofanós'sã<;>·muitas."
O Sr. Ney Maranhão- V. EX' me permite um aparte?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES ~Com prazer, Senador
Ney Maranhão.
O Sr. Nêy Maranhão -Senador Jutahy, tive o prazer
. de receber, realme1_1te, ontem, um fax do Governador Antônio
Carlos Magalhães, no qual protesta, numa linguagém amena,
quanto às verbas que S. Ex• acha que a Bahia não recebeu.
Estáo ali os número·s, Simplesmente já oS encaminhei à Secre~
taria de Assuntos Regionais, ao Dr. Egberto Baptista, com
meu pronunciamento; e aguardo tranquilamente na próxima
semana uma manifestação do Secretário-. Inclusive, fiz questão
de pedir ao Sr. Secretário os dados referentes àquelas verbas,
quais autoridades foram entregues, na Bahia, pelo Illenos
aquelas a que me referi em meu pronunciãmêntO: O Goverk
nadar reclama um problema de carros-pipas e outras verbas,
mas estou um pouco surpreso pof()Ue S. Ex.' também dá a
entender que não recebeu aquelas verbas que citei no meu
pronunciamento: Então, vamos quebrâi essa castanha na pró~
xima semana, e ver se, realmente, houve falha e informações
não verídicas da Secretaria Regional, ou é o Governador Antônio Carlos que já recebeu essas verbas, estava acostumado
a receber grandes quantias no Governo passado, e hoje está
recebendo menos. Pode haver engano das duas partes, e terei
o prazer de comunicar ao Plenário d9 Senado e fazer retomar
o fax de resposta que S. Er' me mandou. Antes de o Goverw
nador da Bahia receber, V. Ex• terá o privilégio de ler a
cópia do fax que mandarei a S. Ex•
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Senador Ney Maranhão, tenha a certeza que se os dados fossem de V. Ex~ não
teria a menor dúvida de quem e_staria com a razão, porque
conheço V. Ex• e o Governador da Bahia. Sei que V. EX'
sempre diz a verdade, mas do outro lado, não é assim.
O Sr. Ney Maranhão- Muito obrigado a v. Ex•
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Mas como V. Ex•
está transmitindo informações que recebe, pode ser que V.
Ex• não esteja sendo bem-informado.
O Sr. Ney Mal'lUlhão - Claio!
___ O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Soube até que no
texto do telex que o Sr. Antônio Carlos Magalhães teria mandado - não o vi e nem foi publicado nos Anais do Senado
- S. Ex• teria dito que o Governo pode mentir para quem
quiser, mas não deveria mentir para seu Líder.
O Sr. Ney Maranhão - Por isso estou esclarecendo,
de viva voz; se realmente a Secretapa Regional estiver mentindo, ~rá ~uit'? ruim para mim.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Porque, nesse caso,
um dos dois está errado.
O Sr. Ney Maranhão::::- Claro, alguém está errado.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não pode haver empate.
O Sr. Ney Maranhão- Claro! Em aritmética dois mais
dois são quatro.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Até se espalhou aquela
piadinha, aqui no Senado: "Disseram a uma pessoa que o
~u título havia vencido, e o sujeito respondeu: -E eu pensei
que~ no máximo, iria_emp~tar ... " (RiSos.) Nesse caso, vai
ser a mesma coisa. Não pode haver empate, um dos dois
tem que vencer.
O Sr. Ney Maranhão- Na próxima semana vamos escla~
recer ess~s fatos, Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Então, tenho certeza
de que V. Ex• irá trazer ao conhecimento do Senado Federal
essas informações. Porque V. Ex• tem razão. S. ~ estava
acostumado a receber extraordinários. QUando-foi escolhido
Pr~feito de Salvador, por exemplo, ele recebeu, de início,
recursos para obras _equivalentes ao orçamento de dois anos
e meio da Prefeitura. Pode~se fazer alguma coisa a mais do
que se esperava.
O Sr. Ney Maranhão- Pode ser que não ...
·O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Mas, agora, administrar cOm dificuldade é uma coisa...
O Sr. Ney Maranhão - Aht aí é que vamoS ver quem
é que administra bem!
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Então, vamos ver se
em quatro anos S. EX" vai -administrar apenas nos aspectos
de brigas políticas e das notícias bombásticas. Uma das coisas
que S. Ex' tem feito muito é at:ica! o Governo Federal, porque
dá um Ibope muito grande.
O Sr. Ney Maranhão - Exatamente! Aliás, ontem, a
Ministra da Ação Social, Margarida Proc6pio, çlisse que· não
é comum üm grito que se ganha. Acho que S. Ex~ tem razão.
O Governador deve estar um pouco apreensivo, porque esperava receber grande soma de verbas do_ Governo Federal,
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como .sempre acontecia- quan-do comanda~~ _a política nacional. Mas, hoje, s: EX~' está r~ceb.epdo apenas uma''c.o_tazjnha''.
Oú melhor, estaráaté re~ebenQo m.ais_, sy nãq .eSJíVêrc:;.fú errã;
dos a'queles número$.da Secretar~a Re_gión3l. Vej~ v.·~?'~
-chamei a atenç_ão, aqui, no nossu_de_bate -que, depois
do Estado do Presidente, a l}ahia é'OEstado,_~m percentual,
mais àquinhoado. Masl. qte~rno _assim, Se aqwlo é verdade,
acredito que S. Ex~ está preocupado porque, antigamente,
com um simples papelzinho,. mandava buscar muito dinheiro.
S. Ex• estava acostumado a governar com grandes somas de
verbas. Agora, vamos fazer o teste conl as vacâS~miiirãS. 'O SR. JUTAHY MAGALIIÁES-, Espero-e confio que
V. E~ ;estejá ·sé~ôdó bem infor~a:do. Por isso; agua~do com
grande expectátivâ âs ínfoirilações que haverá de trazer pãra
o seOàào e .p.ara a Bahia._
·_
O Sr.. Ney Mara'obão- Acho que o $ecretár_io Regional
terá Í:odo· .eÍnpenho de dar as informações preCISªs. Aljás,
bnteni, depois dó ·n·osso' debate, Senador,_ mandei imediatamente um cartãozinho a-s. S• Vou te:lefornar-lhe, agora à
tarde, -para que me mande_ o mais_ rapidam-ente· possível esses
dados.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Obrigado, Sr. Senador. ,
Dentro do prOnuneia'mento que fiz nesta Casa espero
que o Governo Federal também tenha a sua atenção voltada
para os contribuintes. Não é possível que poucos brasileiros
paguem por todos.
E'a, o.que tinha a dizer, Sr. Presidente. (M.u!to, bem!
Palmas.)

burant'e O-discurso do 'Sr. J~tafzy~M~gal!zãei, .o
Sr.· Mauro Beni!vides. -Presidente, deixa a ·cadeira 'dapi-e'sídêii.Ciá; que e O_t::upada peió Sr. MãgnO BaCelar.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Ney Maranhão.
-0 SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Sem revisão
do orador.) . . .:. . Sr._ Presidente, Srs. Senadores, venho hoje
a esta tribuna para me congratular com o desempenho do
Dt. Paulo Sotero à frente da LBA.
. . .. .. .
O Presidente Fernan<;lo .Collor. prometeu que todas as
denúncias concretas com t:espeito a desvio de dinheiro público,
e outras coisas erradas feitas na- admínistração federal, que
venham a prejudicar o povo brasileiro e a su_a Administr:ação,
_________ _
serão apuradas.
Todos nós sabemos acompanhamos vivamente pe1a imprensa o problema do escândalo da L~A, nç qual tentaram
envolver a Primeira Dama do_País.
- ·No entanto, estamos vendo que este Governo _veio para
valer e para apurar justamente os ·casps -d_e rp.alversaç&o do
dinheiro público nos Estada& da Federação, principalmente
num órgão tão carente de recursos_como.a LBA._
O Dr. !'auJo Sotero e~tá desempenhando as suas funções
à altura da confiança nele depositada pelo Presidente da Republica.
.
._
.
., __ ____ _ _ .. _
Vou ler, neste instante, as cOnclusões de uma comissão
de inquérito realizada _no Estado de Alagoas. Essa comissão .
de inquérito já colocou em pratos limpos os "inocentes do
rosarinho'', como se diz lá no Nordeste, qUe ·meJeram_a mão
em verbas federais, inclusive firmas que ·estav~m tam~ém mancomunadas com esses cidad~ps que procuraram enriquecer
com o dinheiro do povo brasileiro.
-

e
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São as seguintes as infOriiüições envia-das pelo Dr. Paulo
Sotero, P[~sidente da LBA:
·
.. A comissão de sindjcância inst3.~fada nO dia i9 de
setembro deste ano na LBA, por ordem do Presidente
da República, concluiu_o seu trab,al~o e veQncqu serem
procedentes as denúncias de irr~gularidades ocorridas na
Superintendência Estadual d~ Alagoas. O presidente da
LBA, dando.cumprimento a essa expressa determinação,
encaminhará o processo ao Ministério Público para que
se· adotem as providências policiais e judiciais- cabíveis.
A sindicância apurou Q ~nvol:vimento. dq superintencl.ente demitido de Alago_a~t_ C~:r,-19$ Mauricio Barros
de Góes, e ele mais cinco servidores (Márcio Antonio
, :R(o:s; Ada Merc(!des_ de Me tio M_arques Luz, Leude MendonçaDama'Sceno, Carlos Alberto Rosa e Maria Helena),
todos já afastados de suas funções; ie~porisáveis por "ilícitos administratívos de natureza gravíssima".
"Por todo o exposto, é entendimento desta Comissão procederem as denúncias de irregularidades havidas na administração da Superihtendêncfa Estadual em
- _-Alagoas, e que ensejaram a·inStaUnição da presente
.
Siiidicância. __ -- . - :
,_ · ~
--Dos fatos.c,arreaÇios para os-presentes autoS resulta
· · · coiifprovada ã lota1 ihobserVância; .das nol'l11as que regem a administração pública, pelà cúpula gerenciadora
daquela unidade regional.
- ,
Impossível negar responsabilidade aos detentores
daquelas funções administra~iv~s) porquanto, como se
'viu, -são unânimes em se decla.rat 'ca:nhecedores das
mesmas norniasoque, reiteradamehte, não observaram.
As irregularidades apuradas· rião' se restringiram,
entretanto, a esfera administrativa.
Laudos periciais acoStados aos autos atestam "preparação" de propostas de firmas para simular participação em pseudoprocessos lic_itatórios; órgãos públicos
estaduais dão _conta da inexistência de registras de empresas supostamente regulares; declarações prestadas
trazem ao conhecimento dos autqs,que processos foram
"instruídos'' _fofa das dependéncias, da LBA, por se
enco_ntrarem tc;>Çalm~nte irregulares (quem sabe até ineXísiintes?); -empresas benefiCiadas com recui-sos da
LBA e que jamais existiram-naS localiZaÇões indicadas;
convênios firm~dos com entida.de para_urn mesmo objetivo, sem a obediência das m·ais elementares normas
regulamentares:--etc.
..
.
De todo 'o exposto, vislumbra-se o cometimento
de ilícitos adminiStrativos de natureZa gravíssima, tipificados nos art~, 117 e 132 da Lei n' 8,112/90,
como
conseqüência; ã "infringência das D.oripas- Contidas nos
arts. 3f2, 315; 317 e 319, do Código Penal Brasileiro.
Vale ressaltar que, além dos ilícitOs penais que
se entende foram_ praticados por serVidores da Superinúmcfêncià EstaOual da LBA em Alagõãs, vários .outros
são igualmente identificados, tais como os de .falsificação de doc~ento particular (art. 298), falsidade
ideológica (art. 299), uso de documento falso (art. 304),
certidão ou at€[stado id~Qlogicam~n~e~ falso (art. 301),
e outros miiis_que-certàniente s_erão pe-rquiridos no curso da inv~stigãÇão ci'iminal.
ConclusãO
·De tudo o que fOi amplamente exposto no presente
Relatório, e do mais que dos autos deste procedimento

e,
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consta, a Comissão chegou à conclusão de que, por
entender que foram praticados_i1fcitos administrativos'

ao.S:

de natureza gravís~i!l1a, em sü~- quas-e--uJtalidát;ie,
quais ·correspondem a sanção administrativa _de demissão, propõe·o .~nCçiriünento da préSente Sindicância,_
e requer:
.
. , ,- - · _
·
a) instauração. de, processo disci_b_linar, ncis termos
do art. 146 da Lei n(t 8.112/90, p3ra.aPurar a respOnsabilidade de:
~ . ~ .... ~
- Carlos Maurício Barros de. G.óes, pelas fa(tas
adminiStrativas dos_ incisos IX 'e XV: do art. 117. e
I, IV, VIII, X, XI e XIII, do.art. )32, éla Lei n'
8.112190;
- Márcio Antonio Rios, pelas· ,faltas a<)min_istrativas dos incisodX e XV, doart. 117, e I, JY, ~IIj,
X, XI e XIII, do art. 132, da Lei n' 8.112190;
- Ada Mercedes de Mello _M«arques Lp:z, pelas
faltas administrativas dos incisos PC~ XV, d-o art. 117,
e I, IV, VIII, X, XI ç XIII, dQ .art. 132, da Lei n'
8.112/20;
: .
- Leude Mendonça Damascen9tpei<:!~- f<;llt~s a,dmlnistrativas· c:fos 1riCis.os- IX e XV, do art. 117, e I, IV,
ym; X, XI e XIII, do art. 132, da Lçi n' 8.1"21/9();
- Cario~ Alberto Rosa, peJas fa,ltas adminiS-trativas
<;Iqs incisos ,IX i: :xv; do ar!. 1.17, e I, IV, VIII, X,
XI e XIII,do arL 132, da Lei n' 8.122/90;
- Mari_a ~_elena Alves Pinto, pelas faltas administrativas dos incisos VI e XII, do art. 116, ele o art.
129, daLei ti' 8.112190.
·
b) r~m~~sa de c?pia dos autos do Mini~térió Público. nos tefi1.10S !=19_,parágrafo iínfcb'do art. 154 da Lei
· ·ri? 8.112/90, pár,a a.s -provldênéiàs criminais Cabíveis;·, •
' Errí qUe 'pese t; volume de prOcessos subnietidos
à análise deste Colegiada, assim-cOmo a-complexidade
da matéria em comento,- esta Cõmissàõ esPera· haver
desempenhado suas_ atribuições a contento apesar de
suas inevitáveiS--HmitaçõeS.= ~ · --~- ~~f ·
Aproveita, ainda o ensejo para esclarecer que o
presente procedimento não esgota:_o assunto, potquan. ·to restriilgiü· se'u campo investígat6rio aos processbs
objeto das deriúncias à e irregularidades noticifldas P,ela
imprensa. e Sugere, a· título de colaboraçãd, seja uma
a:uditoria-ifos demais processos eXistentes iiã S_upe_r/AL,
os quais, posSi'vélmente, encoritrar-se-ã:o nas mesmas
condições dOs já analisados. .
Brasilla~-DF, 22 de novembro de 1991.
~
Edmundo Ramon CongeD.uri- PteSTçie:D-te; Carlos Rogério Alves Pereira - Meiribro; Altair José dos
Santos --Membro; João Batista Frota Neves- Membro...
.
.
II- Acat~~dp, na íntegra, ~.&.siJgestõe.{~~ Ç_Üp}issão, a Presidência da LBA, está à,dotando as s_eguíntes
·~
--providências::
- 1. Abertura de processo_ df~ciplinar no âmbito
da LBA, para apurai responsabJijÇades do~ servidores
envolvidos, de conformidade com o que determina o
art.146, da Lei n' 8.112190;
~
2. Encaminhamento de_ cópia dos autos d~-Sindi
cán~ia ao MiniStério Pu'b!fC.o, nos teimes do parágrafo
único, do art. 154, da Le_i It 8.J~2/90, para as providências cabíveis.
3. Deterniinar- auditOria iiS)S _qe_tri_aJ§' pi-aceSsOs
existentes na Superintendência, -conforme recomendar
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ção da Comissão Sindkante e solicitação do atual Supe.. rÍnÍt.~n.d(:Íite'.- : ·
·· ··
III :- So~re Os s~srVidoreS adn'J.á e·~ume~ados
_coilstanl indícios de ilfçitos ádmfnistrativoS, em ·maJor
ou men6r grau. bem como ilíCitoS pemi.iS que deverão
ser apurados eri:f processo disciplinar e pelo Ministério
··Público.
IV- Com relação~ a pessoM jurfdicás (empresas
.--, ~·enti'dades) envolvidas no ilícito constatado, caberá
ao MinistériO PúbJico adotar as providênéias legais ca: bÍv.eis 1 Com.. vistas â respórtsa~ilização dos respectivos
_ dirigep.tes; mi ésfeia civil e penàl, bem como o ressarcimento de prejulios aO'eráriõ~p·úblico;- - ' ·
·V--;- Entre as'enipreSãs' e·etitidades Sdbre as quais
,pesàm indíciOs de e~volvimento. nos ilícito~ constam,
entre outras, Ótica Sião, Márcio Costa Ltda., Construtora~Malta Ltda., Locadora Neto Ltda., G. Matos Comércio e Re-pfesei:It:iÇ:ão, Comercial Jose Luiz & FlJho
Ltda., Gisa- Coméi'ciO e Representa-ções I:.tda. ,·Cesta
do Trabalhador I! Associação Pró-Carente de·Canapi .
.,
Vl - "O montante -dos recufsos, sobre os quais
· existeni illdícios de aplicação irregular, é da ordem
de .640 Diilhões de cruzeiros.·"
''
Sr. Presidente, querO, incluSiVe, Charriar a aten~o apro~
veitando esse_ inquérito que foi devida.q:tente apurado no Estado de Alagoas, para outros escând~tos~que _estão a'contecendo
,,e_ ~stáq ~e.D.do .ap_urados, principalmente ~nVoJVeU~-o- esSas firmas_.. 0, Gov~mó Feder~( teni ·condiçõ_ês de _tlzer com. que
.essas firmas, que estão env,olyi94s. !!essas írregulárida:des de
fo'rneciinéilfu aéllria dos preços, respon_d_am perante a justiça.
p poy~tnO' Federal tem esta aJ;m·a·. ','Càbra seiri- Vérgof!ha",
, S~nador, dize( que ele' não presta, -que é ladrãa, isso não
vale nada para ele~ T~ffios que fàzer dO~!r o·seu bolso. ·
Temos 'o Imposto de Renda ~ ·a Receitá FéderaJ ·para
. essas firmas que estão e_nvpfvidas em falcatruas _contra- a Na. ·çao~ 'O Diretof·da Re~ita Federal cte":e toniêi:r: a Primeira
- p,rovidênciã, mandar a fiscalização _para _que ·essaS êmpi"esas
..e seus PrOPriet.áf,iOS
Íiscã:liZádos· de acort:Io com a lei,
·.se .não. me 'engaQÓ,:pelia" de cinco' anos, -pàrà ·saber como
se enriqueceram~ .muitas vezes àtrãVé-s. de· falcatruaS. Isso irá
. y~itar qUe_ ~üítOS Oess~s ~presári_o~, que est~o enVolVidos,
map:ç:qq1unaqa,s com furicionários federais. pensam duas ve.:zes, ;.nt~s.,d.e,vencJerem ao Governo Federal mercadorias aci·ma da Útbela para,_ concluía com es'ses irte'spóilsávéis,' sugaram
o imposto, sugaram ·a dinheiro do povo brasileiro·. É muito

seram

importai_I~e.

. _O .Sr~ Hul:n:~rto'Lucena- Permite-me· V. Ex~ uin aparte,
· nobr~.Senador7
·
. ''0 SR. NEY MARANHÃO- Com.muito prazer, nobre
Senador Humberto Lucena.
O Sr. Humberto Lucena- É muito bom q-ue- V. Er,
C()PlO Líder do PRN, ligado ao Governo, detenha-se sobre
essas denúncias de c_orrupção e sobre providências que o Go- v~rno estaria tomarido para apurá-Ias. Gostaria que V. Ex!'
. esclarecesse· ao Sçnado a respeito dessa denúnda que está,
hoje~- aa~itri-prênsa--st;bre- -a--aquisiÇãu-de bicicletas,-peia Fundaç3.oNacional de Saúde, que teria· sido superfaturada, conforwe a~e.sta a própria Presidente da Fundação Nacional de Saú-__de, por quem_, _ali~s, tenho o maior apreço pela _sua conduta
isenta ã frente daquele setor da Administração Federal.
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O SR. NEY MARANHÃO- Muito ol>r_igado pelo aparte

de V. Ex•, meu amigo, Sr. Senador Humberto Lucena que,
Líder da Maioria no Senado, tem colaborado, dentro do possíM
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faz sentir na pele os ataques, às vezes injustos, qtie nOs dirige,
nós que somos uma casa aberta, vamos dizer, um poder desarmado, ela pratica inúmeras injustiças contra nós.
O_ nobre Senador Jutaby Magalhães, um dos freqüen·
tadores mais assíduos desta Casa-, ·enao" creio que.tãnha outro
igual, a imprensa não faz referências a esse fato.-Se amanhã
o Senador fiZer alguma bobagem, que não faz, mas se fizer
sairá no -Times, nos Estados Unidos, na primeira página. Os
grandes projetas dos Senadores, como os de V. EX~ e- como
os meus, saem cóm uma notícia pequeniriiilha.
O Sr. Jutahy Magalhães- Os de V. Ex• podem sair,
os nossos não!
O SR. NEY MARANHÁO- Nobre Senador, saem algu·
ma:s coisas, porque ela é obrigada a noticiar os assuntos que
todos sabem. Acredito que tenho aparecido muito na imprensa, denunciando certas irregularidades.
Na última semana, a iplprensa me deu cobertura, relacionada ao problema do meu Líder na Câmara dos Deputados,
q~e ---acredito ...;... está caminhando para um final feliZ na
Liderança do PRN.
Quero dizer a V. Ex• que o Ministério da Saúde tomará
iitedidas cabíveis, assim como soube faiê-10 quando do probledo lnamps. À é_poca, quando petcebeu que havia irregti.la- ;
ridades, tomou providências imediat;ts, demitindo o Presidente do Inamps, Sr. Marcos Candot.ti, .grande responsável
por aquela crise.
_
__ _
Acredito que o Ministro Alceni Guerra, que _é o braço
forte do Presidente Fernando Collor e deste Goveno, devido
ao seu trabalho ~ério e competente ntJma Pasta tão difícil
quanto a da Saúde_, tomará providências cabíveis em relação
ao assuoto. E ess.e_s que assumiram essa responsabilidade de
compras irregulares irão pagar na Justiça aS atitudes erradas
contra o Governo: _

vel, dentro da linha do seu PaltidO, n~quilo que o Governo
necessita para a sua govetnabilidade. Com relação a este asM
sunto, nobre SeQ.ador H_umb~erto Lucena, faço um ap"elo ao
Partido de V. Ex' que, se for necessário, estudemos em conjun·
to esse ~ssunto, porque é de muito interesse para nós, Congressistas. V. Ex• se lembra do debate, ocorrido anteontem, sobre
a imagém do noss.o Congresso. Fi_camos chocaclOs com 3quelas,
entrevistas de rua. Acho que e?te assunto vai desinibir muitos
empresários que, muitas vezes, nobre Senador Humberto Lucena, atraem o func;ionárjo com propinas. Contudo, o funcionário que ·é um homem sério não se vende, cumpre com as
suas obrigações. Na maioria das vezes, ele é suborn.aaõ Cám
promessas- mirabolantes e, muítas vezes, concretas, com- dinheiro fácil, com "bola", com propinas. Mas na hora em
que, com relação a essas empresas envolvidas, o Governo
Federal mandasse, independente da parte criminal, saber da
vida pregressa de seus diretores, ~nvestigando _o Imposto de
Renda deles e de suas firmas, eles pensariam duas vezes antes
de fazer essas maracutaias que estão acontecendo no nosso
País.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. N!>Y MARANHÁO - Tenho prazer de ouvir V.
Ex•, nobre Senador Jutahy Mãgahães.
·
O Sr. Jutahy Magalhães- Tenho <lois pontos a colocar.
Primeiro, V. EX' fala da questão d_o Imposto de Renda. Acho
que ele é realmente ne~ssári9, _é unia justiça fisCal. Porque,
no pronunciamento que acabei de fazer, demonstrei uns dados, de que os rendimentos sobre o Imposto que incide sobre
rendimento de trabalho representam 113 do Imposto de Renda
total, quase igual ao Imposto de Renda pago pelas pessoas
juódicas -veja V. Ex• que absurdo -,_representam duas
vezes o imposto retido na fonte sobre rendimentos de capital.
O Sr. Jutaby Magalhães - A conclusão do meu aparte
O assalariado é quem paga o Imposto de Renda na fonte. -era exatamente nesse sentidO. V. Ex" tem vivência política,
Representam 60% do ).m"posto ·arrecaçlac;lQ na (_onte_ ~ quatro
e tem tradição. Todos sabemos da honestidade de propósitos,
vezes e meia o impostO pago pelas pessoas físicas, exCetuadas da honestidade de princípiOs; O que V, Ex• fala é, realmente,
as retenções na fonte. Eiitão,- -o -~mposto sobre o capital é aquilo que pensa. Acredito, por exemplo, que essa campanha
menor do que o imposto sobre o trabalho,. em termos propor- ___contra o MiniStro da Saúde é organizada, é dirigida, é uma
cionais. V. Ex~ falou que o Governo tem a anD:~ para agir tentativa de derrubá-lo, por causa dos Problemas dos CIAC.
contra as empresas que praticam algum a{9 desabonador, al- Esse problema existe. Entretanto, acho que se está dando
gum ato impróprio, que é o Imposto de Renda; seria bom margem àqueles opositores do Ministro de fazerem essa camse isso acontecesse. Infelizmente não acontece.
panha.
O SR. NEY MARANHÃO - Correto, Senador. ConO SR. NEY MARANHÁO - Nobre Senador, não sei
se V. Ex• entendeu bem, acho que toda empresa que foi cordo com V. EX'
envolvida em falcatruas, relacionadas a esse assunto, por
O Sr. Jutahy Magalhães - Então, o Ministro deveria,
exemplo, de que falei agora, da LBA; agora mesmo o- nobre de imediato, impedir de qualquer maneira que esses elementos
Senador Humberto Lucena referiu-se aos escândalos, pelo do Ministério da Saúde que estão abrindo flanco para que
menos àqueles noticiadós pela imprensa, o caso das bicicletas, se ataque o Ministro, não a eles, ataque o Ministro diretaguarda-chuvas e outros materia,is comprados pelo Ministério mente. esses elementos do MinistériO da Saúde deveriam ser
da Saúde.
imediatamente a~a~!ados, para que o Ministro possa demonsAntes de concluir, quero dízer a V. Ex•, nobre Senador trar que está desejoso de apurar os fatos concretos.
Humberto Lucena, que o Governo tem confiança no Ministro
O SR. NEY MARANHÁO - São uns sabotadores do
Alceni Guerra, homem sério, competente, que está lutando
no seu Ministério contra a riláfia dos __hospitais, que antiga· Ministério.
mente era um negócio inuito fechadO. Acredito e tenho o
O Sr. Jutahy Magalhães - E punir aqueles que foram
maior apreço e confiança no trabalho de S. EX', o Ministro responsáveis, porque não é possível que se fale em 50 e tantos
Alceni Guerra, -se isso realm.~nte aconteceu. Por isso que porcento a mais no preço das bicicletas, se fale em cento
digo, nobre Senador Hum~erto Lucena e nobre Senador Juta· e tantos porcento a mais no preço dos guarda-chuvas, se fale
..hy Magalhães, a imprensa é o veículo que muitas vezes ·nos em 50% a mais no preço das mochilas. Então, se vê que_

ma:
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s6 para fazer com que haja uma infra-estrutura para aqueles dências que o -Govern-o toma para apurá-las. Ficarei aguarque vão trabalhar na saúde, no interior, se façam concor- dando~ apuração das denúncias sobre essas COÍilpta's de bicirências, que são levadas ao público como con~orr~!lcia:s frau- cletaS,- de guarda-chuvas e mochilas pela Fundação Nacional
dulentas. Isso deve ser de irnediato.__ A campanha contra o de. Saúde. Tenho como Y. Ex•, c maior respeito-pe1o Ministro
Ministro- eStá organizada, está bem orquestrada, e guerem
Alçeni Guerra, um Deputado íntegro e com:petente, que semvê-lo fora, em virtude dos problemas dos CfAC.
pre se destacou na Cârtiara.___ Não aCredito que S. EX' esteja
o SR. NEY MARANHÃO _ Admiro a cada dia mais diretamente envolvido em alguma irregularidade.
v. Ex' como um opositor ao Gôverno Federal. Queríamos
o SR: NEY,MARANHÃO..:.. Aliás,. todo o Senado aqui
que todos os_ opositores-~q __Qoverno Federal tivessem um reconhece isso.
ponto de vista como o·dc V. Ex•
- -O Sr. Humberto Lucena- Mas é como diz o nobre
Lembro-me muito bem, já faz algum tempo, quando fize- sen.ador_Jutahy Magalhães~ S. E:x~ tem que Sé precaver ·com
ram orquestração -_não_ "foi uma --coiSii parecida. as~im.- reiação a certos ~uxiliares._ De vei em qUando há a denúncia
mas foi uma orquestração bem feita, que V. EX"_ também de que um auxiliar do Ministro Alceni Guerra está pratiCãndo
pegou logo no ar, quando queriam 4esti_~l)i(o-Min1Stró Antó- irreguaridade. Isso até me lembra o que ocorreu, em tempos
nio Rogério Magr!. -yiritoS_éJ.quel~ orquestração da imprensa. passados, coq1 o então Ministro da Saúde Mário Pinotti, afinai
Por trás, pessoas que õ.ãõ ã.c:eftaffi uffi l~ab~lhador ~o Minis- demitido justamente por issO. tério. -o Ministro teffi-Seus defeitoS; como todos temos, mas
O SR. NEY MARANHÃO ~_Lembt:o-_me disso~ Eu era
é um trabalhaa-oi~NãqUeiã-ocasi~O_ e~ que _eu estava di_sc_ursando e o Ministro se encOnrrava etn ·àudiêriciã. coln: o Presi- Deputado, como V. :§-X_• _. -.. -- . dente da República, e a imptensa- já dava--diino fat?_ CónsuO Sr. Humberto Lucena- Pois bem nesta linha de __argumado a queda do Ministro, V. Ex• ve"io- eni..,ffieü ·socorro, mentação gostaria de relatar um fato concreto ocorrido há
dentro dessa perspicácia Que V. Ex• tem como ·político conhe- pouco tempo. Houve várias denúncias na imprensa de que
ceder dos homens e das maledicências daqueles inocentes um auxiliar do Ministro Alceni Guerra, o Dr. Romero Farias,
do rosarinho, que ficam por trás e usam as pessoas, V. Ex" estaria praticando graves irregularidades. Esse .cidadão, que
deu-me um aparte em ·solidariedade, não o _Governo, mas não conheço, a não ser de IlO~~'- tem uma familia de certa
contra aquela orquestração que estavam fazendo ne~te País importância na intffnidãde do poder. TerminOu pediildo depara derrubar o Ministro.
_
· _ missão segundo ele, para deixar o Ministro e o Governo à
vontade. Não me consta que tenham sido apuradas as denúnA mesma· coiSã faz V. Ex~ neste momento.
Saindo dessa tribuna irei cOnversai (:ófn o"Ministio Alceni cias das irregularidades praticadas. Agora, o que me causou
Guerra e dízer ã s~_EX~-. --e talveZ_-essa Portaria· já teflha estranheza foi esse cidadão ter sido premiado com um alto
sido assinada_ inaS que S:Ex• iendo .em :vista essas derirlncias, cargo no exterior; em Washington. Ele hoje deixou de ganhar
deveria afastar, imediatamente, esse pessoaL Senador)utahy _ em cruzeiro e está ganhando em dólar, por decisão do PresiMagalhães, dentro do próprio Ministério-da Saúd_e_há ~ab.. çta-- dente da República. Gostaria que V. Ex~ me explicasse qual
- -a ·ratão dessa decisão. __
dores, aqueles que talvez, por iná fé, _u~em desse expediente
para quê?
~~.~ ~ . "
ó SR. NEY MARANHÃO __:_~Mas, Senador Humberto
Não aceito que-um Ministro cofiÍÕ a· sr:- AICerii Guerra Lucena, foi comprovada alguma irregularidade contra ele?
vá se prejudicar com_urna bobagem. É_o- caso da cachorrinha
0 Sr. Humbe_rto Luce!J.a__ $abe __V._J;x• que a imprensa
do Ministro Magri,- os guarda-chuvas~ as biclicletãs, o _escân- fez várias denúncias de i~gularidades _concretas, que nüiica
dalo que estão fazendo! Tem razão V. E~-~ __P9r_ tr~s disso foram apuradas. Ele se sentiu mal, pediu demissão. Aimprentudo que está coorrerido há peixe gordo, há tubarão que foi sa divulgou que ele quis deixar 0 Governo ã vontade. Mas,
contrariado nos seus interesses; tubarão branco, Senador, sem que se apurassem as denúncias, o Sr. Romero Farias
aquele que vai à praia para pegàr"-ã"Sliã-vltiina. Ê o .que-" foi.. noineado para um alto posto ein :Washington. Veja bem
v. Ex•: quando há uma denúncia _qe irregularidade praticada
está acontecendo.
- - - -por um funcionário, sobi-etudo que- ocupe cargo de direção,
O Sr. Humberto Lucena- Conceda-me um aparte, Sena- o dever do governante é afastá-lo do cargo, apurá-Ia, para
dor?
depois se for o caso, sendo ele inocente, devolvê-lo ao cargo.
O SR. NEY MARANHÃO-'- Coni·in;;itÓ prater, nobre Mas deixar de apurar uma denúncia e premiar a E~~SO'! ac~sa
da com um alto cargo no exterior é r:elamente cond~p.á_vel.
Líder~ Senador Humberto Lucena.
O SR. NEY MARANHÃO -Claro, Senador, mas temos
O SR. í>RESII)ENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Peço
que conclua o se~__ cfj~curso, nobre_ Senador_, porque·Q tempo que· ter mtiito cuid3.do com· a caça às bruxas. Passando de
Um--pólo a O_!.ltro, nos EStados Unidos, V. Ex~ se lembra,
de V. Ex• já passou· de há muito.
éramos milito nioçoS rio Rio de Janeif9, da caça às bruxas
O SR. NEY MARANHÃO - Sr. Presidente, peço a V. feita pelo Senador Joe MacCarth:Y, ein que muitos foram itijusEx~ que tenha um pouco da paciênciã. -de_ 16, e permita que
tiçados.
eu ouça o aparte do meu arnigó, o Líder da mai~xia, Senador
Quanto ao problema a que V. E r se refere, eu agora
Humberto Lucena, e encertatei em Seguidã.'
-.
__ chego a_o ponto.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha De;ii) :::_ Muito
_;N"unca ouvUalar coisas concretas contra essa pessoa. Mas
obrigado.
._,eJe tem um li-mão que" é_ muito falado na imprensa. V~EX'
O Sr. Humberto Lucena~~eDador N~Y Mãrã~hão, volto o.c.onhece, como eu. Acredito que algu~m quisesse prejudia louvar V. Ex• por ocupar a tribuna para falar so~r_e essas __ cá-lo pelo cargo de importância que ele ocupava dentro do
denúnicas de corrupçâo que estão se repetindo, sObre as provi- Ministério da Saúde. Se houvesse fato concreto, esse cidadão
o
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não teria sido premiado com o cargo que hoje oc_upa no exterior, representando o Governo brasileirQ. Pessoalme':te, tenho um conceito muito bom do Sr ·~Luiz Romero Fanas. De

qualquer maneira, o aparte de V.

Ex~

foi muito oportuno

neste debate desta sexta-feira. Muito obrigado.
Sr. Presidente, encerro estas minhas considerações, agradecendo, mais uma vez, pela paciência de Jó_ que V. Ex~
teve com este hw:nilde Senador. Queria apenas ressaltar, nesta
Casa, que as irregularidades que estão sendo praticadas neste

País, o Governo está apurando todas elas, doa a quem doer.
A primeira delas, praticamente encerrada, ocorreu no Estado
de Alagoas, de onde Sua Excelência o Senhor ~residente
da ~epú_bl~ca foi_ 9'ovet;tad~r.: ~~·inclusive, exi~_tem, c~m~:
me Já ·c.ttet, empresaS" que saõ ligadas a pe?soas da f~íl1a
do Prestdente. Tenho certeza de que o Pres1de_nte Fernando
CoJlor, se um amigo seu _for pego em irregularidade, se tiver
muita consideração, no máximo fará o que faço: levará cigarros para esse inocente na detenção.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Ney Maranhão~ o Sr.
Magno Bacelar deixa a cadeira da pr_esidên~iOc,_ que é
ocupada pelo Sr. Rachid Saldanha Derzi, 3' Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derú).- Antes
de passar a palavra ao nobre Senador _César Dias, e tendo
em vista que já femos _número para votação, ·raço um apelo
aos nobres Srs. _Senadores que ainda se encontram nos seus
gabinetes para que se dirijam ao plenário, porque vamos iniciar a Ordem dO -Dia e há matéria urgente para votação,
COncedo a palavra ao nobre Senador __César Dias, para
uma rápida comunicação.

O SR. CÉSAR DÍAS (PMDB- RR. Pronunciao séguinle
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, as sucessivas_e
rápidas mudanças do mundo moderno não nos oferecem garantias de que os- atuais sistemas de produção apresentem~se
como suficientes para atender às futuras demandas da soctedade. Buscar, pesquisar e descobrir novas formas de conhec~
mento e estruturar, s.ob outros ângulos, os recursos naturais
de que dispomos constituem os carilinhos indicados pela ciência para fazer frente às exigências de uma sociedade em permanente processo de mutação e de crescimento.
_ _
A necessidade de evitar o desaparecimento de populações
animais tidas como representantes de raças minoritár:ias ou
tipos locais tem sido defendida por ecologistas, técnicos e
pesquisadores individuais,~bem como por vários organismos
nacionais e internacionaiS.
-~
No campo da Ecologia e da Pecuária, a formação. de
bancos genéticos d_e populações ameaçadas, além de potenc.talmente importantes, é o mínimo que se pode fazer para eVItar
o desaparecimento de materiais genéticos raroS, e sua validade, mesmo que não possuam aplicação pr~tica imediata, revela-se como prudente e aconselhável sob dtvers_os aspectos:
À medida que ocorrem fenómenos de diluição genética, ou mesmo desaparecimento total de certas populações, muitos genes potencialmente importantes podem ser irremediavelmente perdidos;
OS estudos das raças primitivas representam relevante fonte de informações para o conhecimento científicO dinãmiC<:fe evOlutivo~
_ ______ _
Populações ou raças de interesse _económico,
quando em seu própri6 habitat, são, geralmente, mais
resistentes às doenças e menos exigentes em alim~n-
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tação, devido à própria seleção natural que antecede,
sistematicãlnente, tais situações.
Nesse contexto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, os Cava-los de Comportamento Selvagem de Roraima, especificamente, constituem material genético únicó, dentre as raças de
eqüfdeos existentes no Brasil, uma vez que se formararp. em
condições biológicas e climáticas se.melhant~s "às do cerrado.
Tal razão, por si só, seria suficiente para juStificar nossa proposta de criação do Parque Ecológico do Cavalo Selvagem
de Roraima, com o fito principal de se eVitar o desaparecimento dessa importante população eqüina.
Cavalos vivendo em estado selvagem têm sido registr~dos
desde os séculos XVI e XVII, em diversas regiões do continente americano. No entanto, à exceção dos Estados "Uiiídos
e do Estado de Roraima, no Brasil, desde muito tempo tais
populações não mais existem. No caso específico dos Cavalos
de Comportamento Selvagem de Roraima, as redu~das manadas ainda existentes - além de um pequeno contmgente da
-Austrália também ameaçado - constituem as únicas populações selv~gens do _mundo a sobreviver sem nenhum tip_o de
proteção oficial.
_ Descendente de raças de cavalo~ ibéricos trazidos durante
o período de colonização,-o lavradeiro, como são chamad·:>s
os Cavalos de Comportamento Selvagem de Roraima, deve
sua denominaçáo ao lavrado- campo sem árvores nem arbustos - do Maruaí, uma área extensa com característi~s bastante semelhantes às dos cerrados brasileiros, onde o lavradeiro Poderia adaptar-se com imliot-fat:ilidade e menor sofrimento que as outras raças ali existentes. A constatação de
que os cerrados ocupam uma área de aproximadamente .cento
·e oitenta milhões de hectares, onde se concentram tnnta e
nove por cento do rebanho bovino brasileiro, evidencia a
importância de que se reveste a preservação e a reprodução
dos Cavalos de Comportamento Selvagem para a pecuária
dos cerrados brasileiros.
Constitui fato preocupante o processo de redução do rebanho do cavalo lavradeiro de Roraima- atualmente estimado em duzentas cabeças-, motivado pelo avanço da _fronteira
agrícola e pelos aramados da pecuária sobre os últimos re~ú
gios dos cavalos selvagens, devendo-se, no entanto, a maiOr
pressão às caçadas que o homem promove anualmente. Alguns
morrem de stress, durante a doma violenta e irracional, outros
são comercializados para estados e países vizinhos, principalmente a Venezuela, bem como utilizados no comércio de
carnes de Manaus. Os que sobreVivem acabam sendo castrados
ou cruzados com animais de raças exóticas do Estado de Roraima sobretudo o Puro-Sangue Inglês. Desta forma, a pétâa
de 'material genético está a ocorrer com velocidade, ameaçando de completo desaparecimento, nos próximos anos, todo
esse inestimável património com séculos de intensa adaptação
local.
Por relevante, cumpre ressaltar algumas característicasdo cava_lo lavrador, a confirmar a procedência da proposição
por nós formulada:
• grande adaptação ao habitat, representada pela
elevada taxa de natalidade;
• sobriedade alimentar frente às péssimas forrageiras disponíveis;
• considerável resistência õrgânica aos endo e ectoparasitas e outras doenças;
• ruSticidade, em vista das inóspitas condições climáticas;
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• potenciàl produtivo de trabalho, traduzido na 4. Identificação do Problema e Revisão da Literatura
velocidade e enorme resistência ao ·esforço físico pro- ~
A orige1_11_ da "raça" Lavradeira está vinculada à colonilongado.
-za-Ção do Estado de Roraima o qual teve a pecuária como
A proposta de criação do Parque Ecológico do Cavalo a primeira atividade desenvolvida, tendo em vista as vastas
Selvagem de Roraima representa, ainda, além dos elementos áreas de campos natiVos existentes. Para auxiliar o manejo
aqui arrolados, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a proteção pecuário foram introduzidas raças de eqüídeos, na sua maior
de um eco-ssistema de indescritível beleza paisagística . .De paite trazidos de Portugal e Espanha os quais contribuíram
todas as unidades do sistema brasileiro de conservaçãO de ---para a formação do Cavalo de Comportamento Selvagem de
áreas naturais, seja no âmbito da Sema ou do lbama, esta Ror'!i~a, hoje denomin?~a de "raça" Lavradeira. Isto ocorconstituir-se-á no primeiro e único ecossistenia representatiyo reu mais de 200 anos, aproximadamente.
de campo limpo preservado em plena Amazónia. Muito obri- --Devido a·-auSenda-de- cercas-deiiffiiúmdo as propriedades
gado!
os animais fôf3ni criadOs- a campo aberto, de forma extensiva,
sendo recolhidos aos currais apenas uma vez ao ano, onde
_ eram contados e identificados através de marcação a "ferro",
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SENA- que caracterizava a posse do animal. A- grande maioria dos
DOR CÉSAR DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO: aniinais, sendo possuidores de muita agilidade e considerável
velocidade, ganharam liberdade, ficando os mesmos sem domínio humano passando a viver até os dias de hoje em estado
EMBRAPA
selvagem.
Projeto de Pesquisa
Sendo a região de difícil acesso, tanto pelas inundaçOes
ocorridas durante parte do ano,_ bem como pelas barreiras
Conservação c Caracterização de- EqUídeos em Perigo naturais (tepuis) existentes na divisa com a Venezuela, a "ra~
de Extinção,
ça" Lavradeira viveu um isolamento geográfico, que permitiu
Programa Nacional de Pesquisa em Recursos Genéticos. um longo processo de seleção natural, conferindo-lhes urna
Cavalos vivendo em estado selvagem foram registrados grande capacidade adaptativa âs condições ecológicas do cerem diversas regiões do Continente Americano. Entretanto, rado e do lavrado.
â exceção do Estado de Roraima, no Brasil, desde há muito
A necessidade de se evitar o desapareciménto de populaessas populações não existem. Neste caso especffico as redu- ções animais tidas como representantes de raças minoritárias
zidas tropas ainda existentes, juntamente com um pequeno
ou tipos locais, tem sido defendida por ecologistas, técnicos
contingente da Austrália, também ameaçado, constituem-se e pesquisadores individuais, bem como por vários organismos
nas únicas populações de e_qüídeos de comportamento selvanacionais e internacionais (Ryder, 1970: FAO/UNEP, 1975;
gem no mundo a sobreviver sem nenhum tipo de proteção Alderson, 1978: FAO, 1980: Bowman, 1980; Rudge, 1986.)
oficial. No campo da ecologia e da pecuáría formar bancos
As sucessivas e rápidas mudanças do.mundo moderno
genéticos de populações ailleaçada§ 1 e potencialmente importantes, é o mínimo que se deve fazer dentro desse contexto. não nos oferecem garantias de que os atuais sistemas de produEste projeto tem comQ principal objetivo a preservação do ção poderão atender às futuras necessidades humanas. Buscar
CavalO Selvagem de Roraima, ameaçado de extinção. Para novas formas de conhecimento e reestruturar, sob os outros
tanto, faz-se necessária a criação e a manutenção -de núcleos ângulos os recursos naturais que dispomos, parece ser um
de preservação, bem como a formação--de bancos de germe- dos caminhos que a ciência aponta para fazer frente às exigênplasma através_ da criopreservação de sêmen e embriões,_ Os cias de uma sociedade em permanente crescimentO. No campo
projetas enVolvendo o Cavalo Pantaneiro e o Jumento Nordes- da ecologia e da pecuária, formar bancos genéticos de populatino estã.o .sendo desenvolvidos por outros Centros com o ções indígenas ameaçadas, e potencialmente importantes é
o mínimo que se deve fazer dentro deste contexto. Não deixar
apoio do Cenargen.
Dentro da metodologia proposta sugere-se a formação desaparecer materiais genéticos raros, mesmo que no mode núcleo de criação na Fazenda Bom Intento, em Boa Vista.-- mento não tenham utilização imediata, é uma ação prudente
Após os animais serem recolhídos, nesta estratégica área se- e válida sob vários aspectos, destacando~se,_dentre outros,
riam desenvolvidos em etapas os seguíntes trabalhos: verifi- os seguintes: a) a medida em que ocorrem fenómenos de
cação da ocorrência e da distribuição de freqüências das pela~ diluição genética, ou mesmo de desaparecimento total de cergens; mensurações morfológicas dos animais (inclUindo pesa- tas populações, muitos genes potencialmente importantes, ·pogens); coletas de sangue para exames dº Cariótipo, padrões dem ser irreversivelmente perdidos; b) o estudo das "raças
eletroforéticos e tfpagem sangüínea, e teste de Anemia Infec- primitivas" representam relevante fonte _de_ informações para
ciosa Eqüína (AIE). Em uma segunda etapa seria efetuado o conhecimento científico dinâmico e evolutivo; c) populações
estudo quanto a possível origein, estabelecimento de um pa~ -ou Hraças indígenaS" de interesse económico, quando em seu
drão oficial da "raça Lavradeira", iinplantação de controle próprio ambiente_ (habitat), geralmente são mais resistentes
genealógico, coleta e criopreservação de sêmen e embriões âs doenças e menos exigentes_ çD;l alimentação, em razão da
própria seleção natural que antecede sistematícamente tais
para o banco de germoplasma animal, estocagem do DNA
genômico desta "raça" para: estudo do polimorfismo dos frag- situações; e d) os Cavalos de Comportamento Selvagem de
mentos de restrição e identificação dos geneS que conferem Roraima, especificamente, constituem um material genético
s raças de eqüídeos existentes no Brasil, uma vez que se formacaracterísticas desejáveis a esta população.
ram em condições· edafobiOclimatológicas, em muitos aspec3. Tftulo
tos, semelhantes às do cerrado. Esta razão, por si só, seria
Conservação e Cara-cterização de Eqüídeos em Perigo suficiente para empreendermos esforços no sentido de se evitar o desapare_ciment~ desta importante população eqüina.
de Extinção.

a
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Os cavalos vivend"o em_~stado selv<!-ge_m têm sido registra-

dos, de_sde os séculos XVI e XVII, em diversas regiões do
continente americano. Entretanto, ã exceção-dos EUÃ e do
Estado de Roraima, em nosso País, desde há muito que esSas
populações não mais existem. No caso _espCcífiCo dos Cavalos
de Comportamento Selvagem de Roraima,·as reduzidas manadas ainda existente,s, juntamente coll!um pequeno contingente
da Austrália, também ameaçado, constituem-se: naS únicas
populações selvagens do mundo a sobrevi_ver sém nenhum
tipo de proteção oficial (Beck, 1985).
.
O Brasil conta com 1 I raças nacionais de cavalo amparada
pelo Ministério da Agricultura, fora outras tantas, que rec_ebem o mesmo tratamento. D.e todas estas raças, nenhuma
originou~se em áreas de Cerrado. Conseqüentemente não se
adaptam tão bem às inóspitas condições desse tipo de vegetação como o Ca_valo de Comportamento Selvagem de Roraima, o qual tem nesse tipo de ecossistema o_ seu ambiente
natural. Considerando que os cerrados ocupam, aproximadamente 180 milhões de hectares, e neles se concentram 39%
do rebanho bovino brasileiro (PRONAPA- Programa Nacional de Pesquisa Agropecuária- Embrapa, DF, 1985),
podemos imaginar a i~portância que os cavalos de comportamento selvagem podcrrl representar para -a pecuária do nosso
País.
O acelerado processo de reduç_ão da quantidade de cavalos selvagens em Rorªima- é um fato real ~- pr_eocupante. Com
o avanço da fronteira agrícola e dos aramados da pecuária
sobre os últimos_ refúgios dos cavalos selvagens o rebanho
tem dimiriUido rapidamente. A maíor pressão,. -entreranto,
deve-se às intensas cáçac}as que _os homens promovem anualmente. Outros mo_rrem .de stress durante a dorria irracional
e violenta. outros --taritos São cõrtJ.erciali~~dOs para Estados
e países vizinhos, principalmente a Venezuela, bem como
utilizados no comérGio de carne em Manaus, e os que sobrevivem acabam sendo castrados ou cruzados com animais de
raças exóticas do Estado de RoraiMa, principàlmente o FuroSangue- Inglês .. Desta fornia a perda de material genético se
faz com velocidade, ameaçando de desaparecimento -có-riipleto
nos próximos anoS, todo esse património com ~los de intensa adaptação local.
- -Beck & Martins (1986) estima;am o rebanho em não
mais de 200 _cabeças num levantamento realizado para a
CCCCN.(Comissão Coordenador< de Criação do Cavalo Nacional), órgão do Ministério da Agricultura. Entre as características encontraaas nos Cavalas de Comportamento Selvagem
de Rora.ima, Beck & Martins (1986) citam ainda as qualidades
constatadas dur_a_nte o trabalho: grande adaptação represen~
tada pela elevada_ taxa de natali<lade; soPriedade alimentar
frente às péssimas forrageiras-disponíveis; possível resistência
orgânica aos endo e ectoparasitas e outras d_oe.nças; e rustjcidade, em vista daS inóspitas condições climáticas e, sobre_tudo,
potencial produtivo de trabalho, tradu_:z;idQ pela velocidade
e enorme resistêricia ao esforç_o _ffsiçO prolongado.
Entre os vários motivos que justificam a urgente preser~ação deste precioso patriri10nfo; ·cofiTCetca-de 200 ou mais
anos de existêncfã (Magalhães, 1986), está na iminência de
dizimação total do rebanho. Protegê-lo em seu estado natural
significa pres_ervar uma população rara para estudos de ecologia e etologia de eqüídeos; um material genético único, dentre
as raças de e_qüídeos existentes no Brasil.
A criação- de um núcleo de preservação n.o próprio ou
próximo do locat'onde se refugiam os cavalos de comporta-
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menta selvagem, constituiria também na proteção de um ecossistema de indescritível beleza paisa_gís~ica. De todas as_unida~
de,s do sistema brasileiro de conservação de áreas naturais,
s_eja -do âmbito da Sema ou do Ibama, eSta consti_t_u_iria~s_e
no primeiro, e único ecossistema representativo de campo
limpo preservado em plena Amazônia. Vale lembrar que na
área em apreço encontra~se uma rica fauna selvagem, tanto
de répteis-. -como de aves e mamíferos, incluindo várias espécies ameaçadas de extinção. Cita-se pOr eXêmplo, _o veado
campeiro (Ozotocerus bezarticus leucogaster), o tá:manduá
bandeira (Myrmecophaga tridactyla), o tatu bOla (Tolypentes
tricinctus) etc. (Béck, 1986).
·
Objetivo.
·-PreServar in- Situ o ex situ e germoplasma animal representado pelo Cavalo de Comportamento Selvagem.
Garantir a dispoilibilidade do único material de eqüideos
selecionado por longo período de tempo em condições semelhantes às do ecossistema_ de Cerrado, na região tropical do
LaVrado de Roraima.
"" ·
·
Viabilizar Odesenvolvimento de estudos e pesquisas com
o fim de detectar informações a respeito de características
adaptativas e comportamentais em eqüin6 submetidos ã intensa ação da seleção natural no ambiente peculiar dos campos
de Roraima. Baseá:dó na diD:âmiea de crescimento da popula~ção, estabelecer um sistema de aproveitamento sustentáve]
do rebanho, através da retirada do excedente popu13.cional,
obedecendo a um plano de manejo que Vise resguardar ao
m-áximo o ambiente natural de modificações que pOssam ser
efetuados pelo homem.
Para tanto, faz-se necessária a criação e a manutenção
de núcleos de preservação, bem como a formaç~o d~ ~~ocos
de germoplasma, através da c_riopreservação_ de sêmen e embriões.
5.

Hipóteses
O longo processo de seleção a que foram submetidoS
os Cavalos de ComportamentO Selvagem de Roraima, na região do Lavrado, certamente lhes permitiu adquirir grande
capacidade adaptativa àquelas condições adversas de çriação,
em !D-Uitos aspectos semelhantes às do ecossistema comum
aos cerrados.
Se os Cavalos de Comportamento Selvagem de Roraima
apresentam boa adaptação às condições de criação do "Lavra~
do,. e, conseqüentemente, por analogia, às condições dos cerrados, tal capacidade adaptativa poderá s.er de grande valia
à eqüideocultura nacional, desde que sejam desenvolvidas
medidas urgentes no sentido de garantir a preservação desse
valioso _germoplasma animal.
Se o contingente de Cavalos de Comportamento Selvagem de Roraima é tão pequeno como realmente deixa transparecer e a tendência natural é o seu desaparecimento, os genes
ou·combinaçóes gênicas_ daquele germoplasma poderão estar
irremediavelmente perdidos em um curto espaço de tempo,
se 'ãções pàra sua preservação não forem exec_u_tadas_ com a
necessária urgência.
Se o estudo de "raças primitivas" é _uma relevante fonte
de informações para evolução do conhecimento científico,
como_de fato representa, deixar passar a oportunidade de
estudar aquele último contingente de cavalos de C()mportamento selvagem é, no mínimo, permitir um atraso n6 c_onhecim:ento científico que poderia, ser extrapolado à so_lução de
problemas de outras raças ou espécies.

6.
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Sem dúvida há que se relevar melhor conhecimento das
condições históricas, geográficas e ecológicas que a pesquisa
com populações locais invariavelmente proporciona.
7. Metodologia
Os animais que deverão compor a "população base" a
partir da qual serão desenvolvidas as aç§es do projeto, serão
os remanescentes do Cavalo de Comportamento Selvagem
de Roraima. Esses animais ainda podem ser encontrados na
região denominada "Lavrado do Martiai.,. Com uma área
aproximada de 300 .OOOha a região estende-se entre os rios
Surumu e Parimé, confrontando-se ao norte com o Morro
do Maruai, ao sul pela junção dos rios Uraricoera e Tacutu,
a leste pelo Morro do Flechai e baixo_Surumu_ e a oeste pelos
rios Parimé e Uraricoera, no Território Federal de Roraima.
Esses cavalos vjvem em pequenas manadas que geralmente variam entre três e doze animais. As tropas são compostas por um tepródutor macho (pastor) e um lote de éguas
com suas respectivas crias. Ocorrem ainda grupos de animais
jovens, geralmente do sexo masculino, que são expulsos das
tropas pelo pastor quando passam a demonstrar interesse sexual pelas éguas do harém.
Nas tropas existeni tanto animais sem marca de proprietário ("sem ferro") como marcados. Os "sem ferro" são os
cavalos que nasceram e se criaram no Lavrado e que portanto
não pertencem a nenhum criador (animais sem dono.) Os
marcados são os eqüfnos que fugiram das fazendas de seus
proprietários ou foram arrebanhados pelas incursões dos pastores de comportamento selvagem nas áreas das propriedades
e que passaram a viver sem nenhuma interferéncia do homem.
O desenvolvimento dos trabalhos tomará por base a criação de um núcleo. de preservação próximo da região do "Lavrado do Maruai", onde os cavalos serão mantidos, como
vem ocorrendo até o presente momento.
-
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ções que se sobrepõem e a distribuição não_ aleatória dos
acasalamentos, fazem com que o número "efetivo" populacional, seja de alguma forma, menor que o tamanho populacional (N). O Ne pode ser definido como sendo o tamanho
de uma população ideal na qual o processo dispersivo ocorre
na mesma proporção que em determinada população existente. A razão Ne/N varia grandemente ~as populações, sendo
geralmente, como já foi mencionado, Ne menor que N.
Tais considerações mostram-se importantes _já que com
base na experiêricia principalmente empírica em populações
animais, tem-se verificado que o aumento na tax-a de consangüinidade (AF) da ordem de 1% por geração é cônsiderado
como aceitável à conservação do material genético (Franklin,
1980). Sendo assim, um tamanho efetivo populacional (Ne)
de 50 deve ser considerado como o mínimo, de acordo com
a fórmula apresentada por Falconer (1981), que estabelece
o aumento do grau de endogamia por geração· em fliriçáo
do tamanho populacional: AF =; 1/2 Ne.
Segundo Bastos & Azevedo (1991) "os programas de
melhoramento e os objetivos atuais poderão levar, no futuro,
â uma consider-ável redução da variabilidade genética, uma
Vez que atualmente existe uma concentração de atenção em
algumas raças e uma s_eleção direcional dentro destas".
Bodo (1990) sugere que se faça um ranking das populações baseado no mérito nacional, no valor genético das mesmas e na possibilidade de extinção__ em função do número
de representante. O mérito genético de illgumas características, tais como: desempenho, adaptabilidade ãs condições
de ambiente, resistência a endo e ~ec;~oparasitas, pureza racial
e outras, como características morfológicas, que podem não
ter valor atualmente, e sim no futuro. Quanto a ameaça de
extinção as_ populações podem ser classificadas em: vulnerá~
veis, quando o número de fêmeas se situ~ entre s· e 10.000
aniínais; _inseg~ras, de 1 a 5.000 fêmeas; comprometid~s. nas
quais o tamanho efetivo não pemiite evitar perdàs g~_néticas,
de 100 a 1.000 fêmeas; críticas, que estão próximo da extinção,
com men,os de 100 fêmeas e extintas, nas quais não existe
possibilidade de restauração da população".
O tamanho da população preservada vai depender do
método adotado e, independentemente de qual sej_a o número,
deverá ser o suficiente para minimizar as perdas e os ·custos
de manutenção dos estoques (SMITH, 1984). Além do núcleo
de preservação, devem ser utilizados os !llétodos para conservação de gerrnoplasma, através da criopreservaÇão de sêmen,
o ócitos e embriões e na formação de bibliotecas geriómicas.
A possibilidade de sobrevivência de .l?equenas populações
foi estudada por Yamada & Kimura (1984), utilizando camundongos. Verificou que. as populações -com número çie fêmeas
menor que cinco estão sujeitas à" extinção. E que- com seis
a doze à extinção nãO vai ocorrer. Em outras palavras, em
TunÇão do número de filhas, existe um tamanho mínimo de
renovação, abaixo do qual a extinção é inevitável. Ocorrendo,
também que se a taxa de endogamia for maior que o incremento do aumento do tamanho, inevitavelmente a população
vai se extinguir.

Dimensionamento da área de preservação em função da estrutura e do tamanho populacJonal
De acordo com SHAFFER (1981), existem cinco diferen·
tes formas de abordagem para se determinar o tamanho mínimo populacional e a área mínima requerida para a sua conservação. Essas diferentes formas baseiam-se em: experimentos,
padrões biogeográficos, modelos teóricos, modelÇ>s de simulação ou considerações genéticas. No c_aso dos Cavalos de
Comportamento Selvagem de Roraima, nenhuma abordagem
poderia ser feita sem um elevado grau de ''suposição" dada
a inexistência de parâmetros confiáveis nos quais se basear.
Devido a falta de trabalhos de pesquisa ·que consubstanciem
as recomendações teóricas gerais o dimensionamento da área
de preservação dos Cavalos de Comportamento Selvagem será
feito- principalmente por m~io da abordagem em termos genéticos.
- --Tendo em vista o desenvolvimento de trabalhos que envolvam a conservação de recursos genéticos, faz-se necessário
ter em conta dois pontos relacionados à genética de populações
que sãa de fundamental importância. O primeiro diz respeito
à capacidade adaptativa da população e a sua redução que
pode advir devido aos_efeitos de endogamia. O outro, refere-se Implantação do núcleo de preservação - Plantel Fundador
-beverão cOnstituir o HpJantel fundador" dos Cavalos de
à variância genética e sua importância para a adaptação. Ambos os assuntos estão intimamente relacionados ao núme_r_o Comportamento Selvagem de Roraima os anímais "sem ferro"
de indivíduos, ou mais especificamente ao tamanho efetivo (sem marca de proprietário) que for possível capturar dentre
populacional (Ne). Esse número, entretanto, não se mostra os existentes nas manadas que habitam a região dó "Lavrado
apropriado para modelos genéticos populacionais, de~ido a do Maruai", bem como os animais pertencentes aos núcleos
.fatores, tais como: proporções desiguais entre os s~xos, gera- de criação existentes em todo o Estado~
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Para o trabalho de captura será- n-ece.ssária a escolha de
uma área estratégica a qual será previamente cercada, para
onde serão encaminhadas as manadas que foi"em sendo localizadas durante as incursões a se:r~m,_ realiz~das el)l_ períodos
pré-estabelecidos.

- Atividades de captura do "plantel fundador":
As atividades relacionadas com_a captura--dos ani~ãis
que irão Constituir o "plantel fundador" dos Cavalos de Colnportamento Selvagem de Roraima, serão feitos co:m base na
implantação do reduto de captura e na _realização de ntissõ_es
de captura.
--

Manejo da população
Ao serem recolhidos no reduto de captura e, no momento
de serem eriviados para o núcleo de criiçãQ, cj.~_y~rão ser oLtidas uma série -de informações tendo por objetiVo çaracterizar
o plantel fundador dos Cavalos de,Comportaiiiento Selvagem.
As princíp-ais informações serão obtidas através_ tla~_seguintes
atividades:
.
-verificação da OCOrrêncià'"i_da distÍ'ibU1Ç?9 ~-~_-rreqt.i.ên
cias das pelagens;
-mensurações morfológiçasqos_ anilnai~ad_llltos (se possível incluindo_ pesagens);
- coleta de_ amQ::;_1rÇI.s de. sangue de_ alg~ns ani~ais pa'ra
exames de cariótipo;
- coleta de Ç~.mostr~s 4e s~ngue de todo_s__ os anünais do
plantel fundador, -identificando as "fani.flias'_' qll3.ridu pOssível,
tendo em vista a realização q~__trabalhos _de tipagem sangüfnea
e de padrões imunoeletrofoforéticos (estudos "filo_g_enétiOOs),
bem como para testes de Anemia Infeccios_a Eêi_üiila (A.i.E.);
- coleta de amostras de fezes de algun_s animais para
ocorrência de endoparasitas..
...
. ... ~ ____ ·
O lote a ser enviado para o núcleo de preservação na
Fazenda Bom Jntento, ·em Boa ViSta, advindo do reduto de
captura, deverão totalizar 100 3.nimãíS~-distribuídos em aproximadamente 6 i:épródutores e 15 reprOdu trizes:· iúúna r_elação
1 macho 15 fê_meas, a ,fim de se iniciar a {orm·àç-ão _de Ultl
plantel em condições cow.aspectos semelhantes _àquelas do
Lavrado Maruai, ocupando uma área .de L800ha. .. _
Uma vez enviados para o núcleo de preservação os Cavalos de Comportamento s-elvagem de Roraima,- serão rec::olhidos em currais, quando houver necessitlade de se efetuarem
os propósitos do projeto, bem como o descarte dos execedentes populacionais. Caso con_tr_ário os animais deverão ~em
mantidos_ .de fowa a mais natural possível permitindo-se-lhes
a formação de__ma_nac;:las e, na medida do possível, todo o
comportamento_ peculiar à espécie vivendo em condições de
vida selvagem.

A implantação do reduto_ de_ captura constará da e.scolha
de um local estratégico no Lavrado d._o Maruai_- a·oqtialserá
_cercado_na _forma __ a servir como local para onde deverá ser
conquzidas as -manad_as. P9sterio-rÇnente, essas__rifanatlaS se:rão
recolhidas em um curral a ser- construído fambém na âi'ea.
No currual serãó efetuados os trabalhos de separação dOs
-animais "'sem ferro~' ç "marcados" e, na oportuniOacfe, Serão
executapa.s as atjyid~des de coleta_ de. amostras de sang.,_ue,
mensurações morfomél:ricas etc_-~_D6 curral os animais seríio
embarcados em caminhões e conduzi_d_9_s_Qj_retatnerite ,para
o núcleo de preservação.
Caso o reduJo de captura possa ser construJdo dentro
da área do núcleo de preservação as atividades relacionadas
coiD_, o transporte_ ~os animais não se"íáO ·necess~rlas. ,
A construção das cercas, bem como do curral nQ reduto,
fiCa'iá a cargo-do Cenargem com r~cursos.da ]::mbrapa.
As mjssões d_e çaptura serão efetuadas por pessoal pertencente à equipe do proje-tó, éhi._ cOlaboração com fazeJideiros
da região que poSSuam interesse em recuperar animaiS desgarrados de sua propriedade. Os. trabalhos_serão realiz;1dos cpm
auxílio de cavaleiros e de uma "equipe motorizada'' _composta
__ d~ utili_tários e motocicle.tas.
_
As atiVidade·s~captura propriamente ditas deverão ser custeadas pela Embrapa.
-"""':":' At_ividades.de implantação do núcleo de Rres~rvação:
As atividaaéS de ímplantaçâ:O ·do núcleo de preservação
dos Cavalos de Corpportamento Selvagem, constará basicamente do convéTiíO com a Secre_tarja do_Estado de Roraima
para utiliZação da área de preservação e_ da criação de infra-estrutura necessária para execução doS trabalhos de proteção
dos animais.
-_-- Ã:áie-ci'de pi-eservaç<lo, que -devei-_á ser_ de aproximadamente 1.800ha e localizada ria Fazenda Bom Intento em Boa
-ViSta-.- - -- A _i~plantação da infra-estftitU.ra básica da á_rea para a
consecução do projeto constará tia const(Uçã;o ,total das instalações: formação de 20ha de pastagens; construção de um laboratório, formaçáo de 8 piquetes_de_ 100 ha cada, com_,Sha
d~ pastagens em cada um 1 cercamento dos piquetes com 4
fiOs de arame liso, _balancin e mourões de 2,5 a 2,5in; conStrução de ccichos nos piqueies;_restauração_dos currais (com construção de bre_te e _cons~rt_os_d~ c~tcas ~porteiras, bem como
--dos boxes das cocheiras de alvenaria, já,_ existentes; restauração
-de u_ma casa para os funcionários, um alojamento para pessoal
eventual. Os xeçursos para implantação da infra-estrutur~ da
área serão da Se_cretaria de Agriçultura _do Estado de Roraima.
_Os trabalhos~ de manutenção e fiscalização da área _de
- ~preservação serão xe:alizadoS: por dois auxiliares técniCoS da
Secretaria de Agriçultura do Estado-de Rorafma e técnicos
de nível superior sendo dois da Secretaria _d_e Agricultura do
Estado de Roraima·e um do Gentro_de Pesquisa Agroflorestal
. de Roraima- CPAFIRR, sob cuja a responsabilidade ficará
a administração do núcleo de preservação.

8- Estratégia de Ação
O desenvolvimento do presente projeto será de responsa-

bilidade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA. A realização dos .trabalhos ficará a cargo do
Centro- Nacional de Recursos Genétk6s e Biot__ecitologia CENARGEM, em colaboração com o_Centto Naçional de
Pesquisa Agropecuária de Roraima - ÇPA.F/RR e a Secretaria de Agricultura do Estado d~ ~orairita. O -projetO Será
vinculado ao P_rograma· Nacioiml de Pesquisa de Recursos
Genéticos.
- .
_ -~
Além dos técnicós da Embrapa e da Secretaria de Agricultura do Estado de Roralrita. participará"taiDbéiri dos trabalhos em uma etapa, na forma de consultor convidado, o prof.
Sérgio Lima Be_ek, que já vem desenvolvendo, há algum tempo, estudos com os cãvalos_ de compo_rtamento selvagem, e
o Dr. Naor Luna_Maia, dq MAR~, que_será reSpOnsável
pelos testes de Anemia Infecciosa Eqüina (A.I.E)_rio "transcurso de todo o projeto.
_ _
_ ___ _ _-~ -9~ Difust1o de-·Tecnologia
A execução do projeto basear-se-á em dois tipos de ativi- Espera-se que as atividades a Serem realizadas neste prodades:
jeto, venham a motivar os criadores do Estado de Roraima
__
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no sentido de uma maior valorização e utilização do Cav~o
de Comportamento Selvagem de Roraima. Com o interesse
da iniciativa privada,-estar-se-á garantindo_ de forma mais eficiente sua conservação.
~~
o

-

-
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Uma das fases mais importantes vai acontecer em meados
do próximo ano_. É nessa época que corrteça a ser ·mohtado
o banco_ de germoplasma do lavradeiro, uma biblioteca" genética do animal.
Embriões, óvulos e sêmen do lavradeiro serão conservados a temperaturas muito baixas (até-196°C). Quando houver interesse, o material genético poderá ser usado com o
próprio grupo ou em cruzamentos com Ç>utras raçaS.
-·
- O interesse desse banco genético é evitar que sejam perdidas características que podem se mostrar úteis daqui a algum
tempo. O cavalo lavradeiro é muito rústiCo ·e-no futurO a
rusticidade pode vir a ser uma característica desejada.
.a zootecniSta Antonio Cãrios MOttã, 43, coordenador
do projeto, diz que há dez anos havia em torno de 1.500
desses animais.· Hoje eles não passam de 200. Ele dá um
exemplo da importância de preservar certas característicás:
"Normalmente, um cavalo de criação atacado pela anemia
infecciosa eqUina sobrevive no máximo um ano. No caso do
lavradeiro, a grande maioria dos animais são portadores da
doença, mas tolerantes a ela".
A preservação do lavradeiro p9de ter ainda uma aplicação
mais imediata. O lavrado ·cto Maruai é uma região bastante
semelhante à dos ç_errac!os bra~ileiros, que ocupam em torno
âe 180 milhões de hectares. -0 lavradeiro poderia. se ádapfãr
com maior facilidade a uma região onde ~ras raças sofrem
bastante.
Atualmente 50 cavalos lavradeiras estão sendo avaliados
na fazenda Bom Intento, da Embrapa, ent·Boa Vista. As
óbs_ervaçóes morfológic~~- altura_, comprimento, co-r-dapelagem, inserção de cauda etc. -- vão ·permitir padroníiãr a
futura raça.
Pela análise das enzimas e proteínas presentes no ·sangue
va~ ser possível contar a história do lavradeiro e mostrar sua
)iga9~Ç com outras raças.~
. Folha de S. Paulo
Suplemento "Ciência"
de I• de novembro de 1991
H

BANCO GENÉTICO TENTA
PRESERVAR OS ÚLTIMÓSCAVALOS
SELVAGENS DO BRASIL
Embrapa quer conhecer o J~yradeiro, que pode
ter chegadu a Roraima pela Venezuela
CENTRO TRABALHA COM
Lulz Antonio Dei Tedesco
ESPÉCIES AMEAÇADAS
Da Reportagem Local
Até o finãl do ano passado, o Bn_tsil corria o risco de
.
Da Reportagem ~ocal
perder o seu último bando de cavalos selvª-gens. Sçm_qualquer.
O Centro Nacional de Pesquisa em Recursos Genéticos
tipO de proteção oficfal, o "cavalo de c_omportamento selva.:':4 e Biotecnologia (Cenargen), encarregado de garantir a sobregero de Roraima" está ameaçado de extinção. Um projeto vivência genétipa do cavalo lavradeiro de Roraima, pode ser
da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuánas (Embrapa) considerado um centro diferente dos que fazem parte da Emtem por objetivo reverter essa situação.- ·
brapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária).
As principais metas do programa sãb caracterizar em deEnquanto 'os outros centros do ~rgão feÇeral tr:ab~lh'!m
talhe o lavradeiro - como o cavalo é chamado na região com espécies animais e vegetais qUe apiesentam interesse co·
- e preservar os genes de sua adaptação ao tipo de cerrado mercial e estão diretamente relacionadas com_ a _produção
que predomina em pequenas ~'ilhas?' da Amazônia.
agrOpecuária, ó CeD:arge!l 'pesquisa as espécies umarginais".
Descendentes de raças de cavalos ibéricos trazidos du- Todas essas e~péc1es correm, ou corriam, o risco de desaparante colonização-, o lavradeiro deve seu nome ao lavrado recer.
(campo sem árVores nem al'~u~tos) do Maruai,_ uma área de -. ···---~teriai de trabalho do ..Cenargen são eSpécies,' raças
aproximadamente 300 mil hectares eni Roraima (3 mil Km2 , e varieâadesãêptantas e-animais-que acabaram sendo snhstiduas vezes a superfície do municfpio de São Paulo). Não se tuídas por espécies mais produtivas, geralmente trazidas de
sabe como o animal chegou lá- se pela Venezuela ou pelo países mais desenvolvidos e de clima temperado.
Nordeste do Brasil - , mas é a essa tegíão que o lavradeiro
Funcionando em Brasília desde_que foi fundado, em 1974,
vem se adaptando há mais de 200 anos.-- a.cenargen começou ·seus trabalhoos na área vegetal. Hoje
O projeto do Centro Nacional de P.~squisa em Recursos o centro já acumula vários trabalhos na preservação de raças
Genéticos e Biotecnologia (Cenargen}, da Embrapa, começou de animais.
_ _
a ser posto eni prática em dezembro último e vai levar cinco
Em 1987, a visita do chefe da divisão animal da Organianos.
zação das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação

a

(F AO) deu ,ao_ Cenã_fg'en ·a ·recónhecimeii.tó .-da iinpOI-tância
do seu trabalho. ·
·
·
- · · ·· ·· · ·
O Centro foi irldicado ·para: ser a se·cte dO Banco R~gion~l

de Genes Animais para a América do Sul .
. IssO _significa qúe todo o material ge_nético (sêmen, embriões-·- e ovócito·s, ·como·
chamados
·-. -- são
·- ,,,._
__;_·-;:·_ ;r - :'os óvUlos retira. dos

do ovário dO$ anill!4ÍS) de x_aç~s ~e_ ~~pecieS aineaçãdas de extin-

ç~o

no continente fi_ca,r"ãq sqb a guarda do centro da Embrapa.

Além do. Cena·rgen, Inais quatro pa{s€sVàOl:fabalhar para

inipedir a perda de recursos genétiCos animaiS em_ tod_o ? -

mundo. ~~negai e Etióyi~ ·sé_'encarrega~ do contin:~D:te áfriC-ano. ~~ A_~Ia a tarefa_fi? a cargo ~a fndt_a e da Cht_~~-- _:__ · ··
O trabalho d.o Cen:irgerijá·se estendeu por todo o páfs.
Oe$d~ O,Rfó G~artde q_o Sul,"onde luta par·a·preserVãr à :raça
'
'
'
'
-" ~

O
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de ovinos "crioUlo lanado", até o Nordeste, onde o centro
desenvolve um de seus mais importantes trabalhos, o do jumentõ nordestino. Descendente de animais ibéricos -como
a maior parte das raças com as q·uais o centro 'irãb,alha_ - ,
ele também estava ameaçado de extinção.
_O abate indiscriminado desses animais, geralmente ex-pOrtados pá.ia a EurOPa êJap-ãO-, oride são Usados na fabricação
de alimentos para cães, estava reduzindo drasticamente suas
populações.
. _ .
.Em 1972, o Cenargen e a Empresa de Pesquisa Agropecu!iria do Rio Grà-ride do Nórte (Emparn) começaram um
trabalho de preservação do ailimal. Hoje o centro tem congelados sêmen e embriões do jumento nordestino e de muitas
outras taÇ~,s, brasileira~ _ameaçadas·_~e ·de~-~parecer.
<li.

1

--

lavradeiro~ grupo que atualmente tem.apenas.200animals em estado selvagem no pais
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COMPARECEM MAIS7IS~fCSENADORES:
-

Aluízio Bezerra- Amaz.onino Mendes -

Amir Lan-

do - Antonio Mariz - Berii Veras - Carlos oe•carli Carlos Patrocínio - César Dias- Cfiágas Rodrigues - Cü;i,
Sabóia de Carvalho ~ Coutinho Jorge - Dario Pereira Eduardo Suplicy- Elcio Álvares- Fernando Henrique Cardoso - Garibaldi Alves- Guilherme Palmeirã. - Henrique
Almeida - Humberto Lucena - Hydekel Freitas - João
Calmon- João Fránça- Jolias Pinheiro -JOsé Paulo Biso)
-José Samey- Lavoisier Maia~ Louremberg Nunes Rocha
- Lourival Baptista - Mansueto- de Lavo i-=- Maurício Cor-

rêa -Moisés Abrão - Nabor Júriior- Ney Maranhão Rachid Saldanha Der.ii - Ronan Tito - -Rlly Bacelar Telmo Vieira- Valmir Campelo- Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Sobre
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~ Secretárío.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 896, DE 1991
Requeremos urgência, nOs termos do art. 336, b, do Regimento Interno, para o Projeto de Decreto Legislativo 138,
de 1991, que aprova o Acordo sobre Transporte Aéreo e
seus anexos, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos EstadOs Unidos da América,
em 21 de março de 1989, bem como nota de emenda ao
referido Acordo, de 11 de janeiro de 1991.
Sala das Sessões, 6 de dezembro-de 1991.- Oziel Carneiro- José Richard- Humberto Lucena- Eduardo Supl.icy

- Francisco Rollemberg- Ronaldo Aragão- Epitácio Cafeteira - João CalmoÓ. - MoiSéS Abrão - Magno Bacelar
- César Dias - Divaldo Suruagy - Áureo Mello - Albano
Franco - Valmir Campelo - Alexandre Costa- Carlos -De'
Carli - Lavoisier Maia - Chagas Rodrigues - Iran Saraiva
- Nabor Júnior- Élcio Alvares- Lucfdio Portella- Onofre
Quinan - João França - Ronan Tito - Carlos Patrocínio
- Amazonino Mendes - Jonas Pinheiro - Saldanha Derzi
- Marluce Pinto - Aloizio Bezerra - Garibaldi Filho Teotónio Vilela- Telmo Vieira- Levy Dias- Aforiso Camargo - Wilson Martins - -Amir Lando - Antonio Mariz Dario Pereira - Fernando Henrique - Josafá Marinho Maurício Corrêa - José Paulo Bisol - Huio -Napoleão José Sarney - Meira Filho - Alfredo Campos - Cid Sabóia
Carvalho- Beni Veras- Alrnir Gabriel - Guilherme Pal·
meira.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha_Derzi ) -Este
requerimento será votado após a Ordem do Dia. na forma
do art. 340 inciso II, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -A Pre·
sidência recebeu, do GoverriO do Estado_ do _Pará, _o Ofício
n•S/61, de 1991 ( n' 300/91, na origem), soliCitando autorização
para contratação de einpréstimo externo no _valor de 145 milhões de dólares, para os fins que especifica.
A matéria será despachada à Comíssão de Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) ~- !'as·
sa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1o
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte.
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REQUERIMENTO N• 897, DE 1991
Nos termos do art. 175 do Regimento Interno desta CaSa,
requeiro a inversão- da Ordem do Dia da presente sessão,
para que o Projeto de Lei do Senado n' 171, de 1989 (Comple·
mentar), de minha autoria, constante do item 3 da pauta,
seja apreciado após o item 9.
Sala das Sessões, 6 de dezembro de 1991. - Senador
-Fe-:nando Henrique Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Saldanha Derzi) - Aprovado o
· requerimento, será feita a inversão solicitada.
Item 1:
Redação Final
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 126, DE 1991
(Incl_uído em Ordem do Dia nos termos do
ari. -353, parágrafo único, do Regimento Interno)
Discussão, em_ turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão Diretora em seu Parecer n 9 509,
de 1991), do Projeto de Decreto Legislativo n~' 126,
de 1991 (n' 18/91, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ã.to que outorga concessão à Rádio Universal
de Morrinhas Ltda., para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direüo de 'exclusividade, serviço de radiodifusão sonora, em onda média, na Cidade de Morrinhas,
Estado do Ceará.
Em discussão a redação final.
Não havendo quem peça a palavra, encerre a discussão.
Encerracia a discussão; sem apresentação de emenda, a
redação final é considerada definitivamente aprovada, nos
termos do dispo~ to -no art. 324 _do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgaç~o.
É a seguinte a redação final aprovada:
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n• 126, de 1991 (n• 18, de 1991, na Câmara dos Depu·
tados).
Aprova o ato que outorga concessão à Rádio Universal de Morrinhes Ltda., para explorar, pelo prazo
de Clei anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora, em onda média, na cidade de Morrinhas, Estado do Ceará. Art. 1~' É aprovada a outorga de c_oncessão à Rádio
Universal d_e_MOJ;rinhos Ltda., para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora, em onda média, na cidade de Morrinhas, Estado do
Ceará, a que se refere o Decreto n9 98.487, de 7 de dezembro
de 1989.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -

item

2:
Redação Final
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 127, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, da Redação_Final {oferecida pela Comissão Diretora em seu Parecer n 9 510,
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de 1991), do Projeto de ~Dec~eto _4gislativo n"' 127,
de 1991 (n~ 10/91, na Câmarà ~ó~ Deputados). que
aprova o ato que outorga concessão à Rádio Socieda~e
de Soledade Ltda., para explorar se-rViço de radiodifusão so_nora na Cidade de SOledade., Estado da Paraíba.
-~ -·
Em disc_u_s_são a re4<!ção final.
Não havendo quem peça a palavra, encerio ã. díScussão:
Encerrada a d,i_scussão, sem apresentação de emenda, a
redação_ final é considerada definitivamente aprovada, nos

termos do disposto no 3ii. 324_d_O-R:egimento Interno.
O projeto vai à promulgação.

É a segUinte a tedação final aprovada:
Redação firial do_Projeto de Decreto Legislativo
n' 127, de 1991 (n' 10,de 1991, na Câmara dos Deputados).
.
Aprova o ato que outorga conceSsãO à Rádio So~
ciedade de Soledade Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora na cidade de Soledade, Estado da
Paraíba.
Art. 19 É -aprovado o ato a que se-re-tere o Decreto
n' 99:078, de 8 de março de 1990, que ouJórga éoncessão
á Rádio Sociedade de Soledade Lt_da., para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusiVid~,de, ~erviç6 de
radiodifusão sonora, em onda média, na cidade de Soledade,
Estado da Paraíba.
.
_
..
Art. 29 Este decre_to legíslativo eriti'ii" erri VigOr na- datã
de sua publicação.
--

O SR- PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -

Item

4:
Votação, em turno único, do ReqUerimento n"'703,
de 1991, de autoria do Senador Marco Maciel, solici~
tando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais
do Senado, dos artigos publicados no Jornal do Brasil,
edições dos dias 3 e 4 de outubro de 1991, de autoria,
respectivame-nte, de Dom Marcos-Barbosa e Dom José
Carlos de Lima VazJ comemorativos do centenário de
nascimento do escritor Católico Jackson de Figueiredo_.
Em votação o requerimento.
O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Para encaminhar.
Sem revisão do orador~) -_Sr~ ~re~idep.t~,_ ~~s .. Senadores,
em rápidas palavras, gostaria de dizer das ra:?:ões pelas quais
estou sQlicitando à Casa a transcrição dos artigos de autoria
de Dom_ Marcos Barbo$a, Membro da Academia Brasileira
de Letras, e Dom José Carlos de Lima Vaz, relativos à passagem do centenário de nascimento do grande escritor e pensador, que foi Jackson de Figueiredo.
Sobre esse ;.tssunto, aqui na Casa, falou com muita oportunidade, posto que foi _exatamente __ no dia da passagem do
aniversário de nascimento, o nobre Senador AlPano Franco.
Mas S. Ex• falou como Líder do PRN, e como 9 _fez nessa
condição, não pôde receber apartes. E a Cas·ã riãó pôde, portanto, se associar, como certamente gostaria, às manifestações
feitas pelo ilustre colega de representação popular.
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Por isso, Sr. Presidente, estou solicitando a transcrição
desSes dois artigos. O meu objetivo é' também fazer com que
a Casa possa! de alguma forma, fazer reverberar aquilo que
tem sido objeto de tantos comentários rta imprensa brasileira,
cwe é o aniversário do passamento do grande pensador brasileiro desaparecido com menos de 40 anos de i9ade e de fortru!..
tãó trágica.
_ __ ___
Em sua curta, mas intensa vida -_e sempre afirmo que
não importa o quanto nós vivemos, o que importa é como
vivemos-, ele deixou exemplos muito significativos, por ser
6 grande humanista que trouxe uma contribuição muito importante ao pensamento social da Igreja.
Jackson de Figueiredo, por isso, tem sua memória reverenciada em todo o Brasil durante este ano.
_ Gostaria de destacar que muito brevemente será pllbli~
cada, de sua autoria, um.a coletânea de cartas trocãdas com
outro grande intelectual, que foi AlceU Amoroso Lima, o
nosso Tristão de Athayde, recenteme-nte desaparecido.
Falando sObre Jackson de Figueiredo, O escritor e Jornalista Nilo Pere;ira, disse:
"Em Jackson tudo era a energia dominadora das
renovações profundas. Era um inquieto, um lutador
imbatível. Um escritor com toda~ força e toda a garra
do homem de fé que se entrega todo inteiro ao seu
ideaL"
-E concluiu, Nilo Pereira em seu artigo~ c<:im- algumas
observações sobre Jackson de Figueiredo, que me parecem
oportunas de serem _lembradas ~este i_nstante:
"Jackson deixou suas realizações imperecíveis: o
Centro Dom Vital, que antecipou, por assim dizer,
a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro,
e a revista "A Ordem", que representou, no seu tempo,
um capítulo da nossa verdadeira integração no minis~
tério da Igreja_~ __ p.a objetivaÇãO de ideais que são o
próprio h-omem na sua destinação especffica."
O Diretor da Faculdade de Direito-do Recife, o Professor
José Luiz Delgado, também, em <:trtigo publicado em jornal
do meu Estado, o Diário de Pernambuco, Sr. Presidente, se
rcfefíu-de forma muito expressiva ao esàitor Jack$on de FigUe_iredo. Disse ele:
Fogo ardente tão intenso que somente uma imen~
~idão d'água conseguiria apagar (muito expres._~ivamen
te foi afogado, numa pescaria, que morreu). Jackson
de Figueiredo d~j_xou duas_ obras - um~a de letras,
outra~ de almas;· aquela, inscrita em jof:fiãis e livros;
esta, nos coraçõe~ dos homens- a primeira certamente
inferior à se_gunda, que foi~ n.a-ve-fâáde, sua obra-prima:
a aguerrida da fal3nge que esse León Bloy brasileiro
não apenas reuniu mas inflamou: Hamilton Nogueira,
José Vicerite de Sousa. PeriloGomes. Durval de Mo~
raes, Sobral Pinto e, soPretu_dÓ, Alce"u AQtoroso Lima,
cuja chegada (converteram~se apenas três meses antes
da morte de Jackson) representaria, para-aquele pequeno grupo quase de catacumbas, uma alvqrada -:-:- era
a adesãO- de um nome consagrado, culturalmente já
dos mais significativos do País.

E concluía José Luiz Delgado:
"Não deixou Jackson. porém, tanto uma doutrina
quanto uma flama e um exemplo. Sua doutrina. a d'A
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se à ordem da caridade tal como a Igreja a compreende,
isto é, a do amor por amor de Deus, o que não é privilégio
do pobre e é mais difícil ao rico. E mais importante ainda
é saber que a verdadeira justiça tem que ser transportada
Por isso, Sr. Pres-ídentl:!', no momento em .que nos preparamos para votar este reqUerimento, faço essas breves conside- para além da vida. E lá estará".
Contudo, como escreve Alceu, "jamais se encerrou num
rações sobre o humanista que foi Jackson de Figueiredo, cuja
ghettocatólico, como se a Igreja fosse um território de puros,
ohw deve ser pcrm<Jncntcmcnte lida e meditada.
fCchãdo ao campo dos impuros·. Sempre gostou mesmo de
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
viver em terras de infiéis, como os verdadeiros missionários.
E sua grande alegria não era o convívio dos eleitos, mas a
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Em
recOnquista dos filhos pródigos.( ... ) Acompanhava apaixonavotação.
damente todas as formas de vida, das mais perfeitas às mais
Os Srs. SenadOres que aprovam o requerimento queiram
criminosas, mas sempre mantendo lúcida a graduação dos
permanecer .sentados. (Pausa.)
valores e tudo fazendo para impedir a marcha alucinante do
Aprovado.
nivelamento e da indistinção, que sempre foi a obsessão dos
Será feita a transcrição solicitada.
.;;;eus coinbates mais árduos. Admitia até a perdição de sua
É a seguinte a transcrição solicitada:
alma nos caminhos que trilhava ....Mas tinha a segurança de
Jornal do Brasil, 3-10·91
que, mesmo no inferno, seria o espanto daquelas paragens,
pois lá entraria com sua consciência católica intangível".
RELIGIÃO
Ninguém melhor para a missão de pescador de homens.
O CENTENÁRIO DE JACKSON
que esse homem que chegou a escrever: ··Eu tenho fotografias
(Dom Marcos Barbosa*)
de almas dentro em mim, istO é fotografias de vidas, e logo
Na próxima quarta-feira. Jackson de Figueiredo, que nos do primeiro encontro com elas. •• Esse dom divinatório manifoi arrebstado pelo mar aos 37 anos, celebraria na_ terra o
festava-se algumas vezes em outras círCunstâncias. embora
seu centenárío, tendo vindo à luz em Aracaju a 9-de outubro
de modo velado ou mesmo inconsciente. A 6 de julho escrevia
de 1891. Sinto-me providencialmente enraizado a esse longín- a seu amigo Alceu: "A não ser uma pescaria quase trá_gi~
quo nascimento. não por ter conht:cido a pessoa ou a obra
que fui fazer ontem lá pela garganta ou barra da Tijuca, fudo
de Jackson, mas, pelas instituiçõe_s_que nos deixou, que foram
na minha vida tem sido. ultimamente. um lento trabalho de
a revista A Ordem e o Centro Dom Vital, do~ quais vim a
escavação interna".
participar com uni grupO- de universitários, reunidos em torno
E escrevia três meses depois, três dias antes de sua morte
de Alceu Amoruso Lima. dos quais muitos se fizeram monges.
levado pelas ondas: "Creio profundamente em Jesus Ccristo
E que, por sua vez, acolheram Gustavo Corção.-, quand~ e~te
e na lgreja. E quase que só me importo comigo nos mOmentos
veio cair de bruços, como dizia Léon Bloyde JacquesMantam,
de egoísmo e de miséria. Mas os venço facilmente. Creio
no chão da Casa Luminosa.
· nos fundamentos da terra. Creio que a Cruz está bem firmada
Jackson. que .(a~ia questão de caçar passarinhos na Sextasobre ela. Basta-me isto. Sei que a minha ruindade e a ruinFeira Santa e manuseara a Biblia com o mesmo desinteresse
dade dos homens não a abalarão. E sinto como que uma
que ao manual de Aritmética, veio encontrar no Rio sua estra- alegria específica da humanidade toda. O meu pequenino cada de DamascO-- da qual se levantou com o mesmo ânimo
chorrismo individual não me impressiona. Vivo aqui, gano
apostólico de um Paulo de Tarso. Dele escreveu o hoje saudo- ali, coço-me acolá, mas tudo isto é passageiro. Vou para a
soJ osé Barreto Filho, pois só nos resta, dos amigos de Jackson,
frente atirado no dorso da grande onda da vida- para onde
Mestre Sobral Pinto: "Sua ação, quando surge, j& vem dotada
Deus quiser".
de um alcance espctacular: ela abraça todos os homens, sobreMEMÓRIA DE JACKSON
tudo aqueles que sofrem pela inteligência, que ele não estava
longe de definir como a faculdade de provocar c aguçar sofri(Dom José Carlos de Uma Vaz*)
mentos; inclui todos os planos e visa criar condições, no meio
Um domingo. 4 de novembro de 1928. No rochedo da
brasileiro, para a eclosão da grande vida interior, de que
Barra da Tijuca, três homens e um menino lançavam seus
essa ação decorria. pOr --supcr~_hundància." Começa então,
como Fninsico de Assis, para impedir a ruína ~a Grande anzóis nas ondas do Atlãntico que arrebentavam contra a
a edificar sua "pe-quena Igreja". E na ponta do seu gesto pedra. Um momento. um gesto de distração. um dos homens
(e ele tinha também seu fioretti, contados pelos amigos) es.tá perde o equihbrio e rola pela escarpa. L~vado pelas águas,
Jogo de saída o Adeus à Disponibilidade, de Alceu Amoroso forarrÍ quinze minutos de luta pela vida. Os amigos, sem nada
poder fazer, rezavam. O menino, de oito anos, chorava vendo
Lima, como bem mais tarde a Descoberta do Ouro, de Gustavo
Corção, que não o coriheceu e talvez nem o tenha reconhecido, o pai se debater no mar. Já sem forças. o homem levanta
mas tantas afinidades teve com aquele que o precedeu no o braço num gesto que poderia ser a despedida dos a':"igos
ou a bénção ao filho. Depois, cruza as mãos -S?bre. o petto.
Céu.
Assim, morreu, aos 37 anos, Jackson de Ftgueuedo. Este
Podemos dizer que além do mesmo im-pero combativo
(tantas vezes, como Bloy, acusados de "falta de caridade"),· -ano, no dia 9 de outubro. comemoram~se 100 anos do seu
nascimento. Sergipano de Aracaju, teve uma trajetória que
foram ambos (e Corção sobretudo em seus últimos anos) demarcou prOfundamente a vida da Igreja no Brasil neste come~
fensores da Ordem e da Autoridade. sem dúvida por conside·
ço
de século. Tinha uma verdadeira obsessão pela ordem,
rarem que não há governos· b_ons, mas apenas menoS ruins.
pela unidade, herdada talvez de sua formação acadêmica que
Jackson escreve a Alceu Amoroso Lima; "No fundo, o que
ainda o atormenta é a indefinida idéia de que o importante
Bbpn c1uxiliar do Rio de Janeiro
é realizar ajustiça na terra. Mas não é. O importante é-elevarOrdem. não pódc facilmente ser nem compreendida
nem condenada.··
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o levara primeiro ao positivismo político e o fizera enContrar
no integrismo de Charles Maurras, da "Action Français".
sua primeira opção ídeológica. Mas, como o descreve seu
amigo Sobral Piitto. -era ele "uma natureza vulcânica. Tinha
as CáracteríSticas -cta força telúrica. Vivia na trepidação, no
tumulto, na inquietude. Senti;;t.:se perseguido pelo Absoluto,
mas não podia, simultaneamente. lihertar~se do romantismo
que o invadia por todos os poros. agitando-lhe a alma em
fogo". Foi por aí, possivelmente, que Jackson descobriu na
fé católica a sínte:Se entre esta realidade tumultuada de sua
natureza e ·o apelo_a compartilhar a vida do Absoluto, do
Eterno. no mistério da graça. Fez-se um homem religioso
por uma exigência do rigor sincero de sua mente, que procurava a verdade. Seu caminho para Cristo foi a conseqüência
de uma busca intelectual e existe_ncial Q.aquilo que via como
a verdade. É. contudo, interessante ver como suá. natureza.
tão amante ela liberdade, felutava dlã-nte do passo decisivo.
Aceitava toda a doutrina da Igreja, mãS repugnava-lhe a necessidade_ de procurar esta Igreja na pessoa de--um homem como
ele. de um sacerdote. para humildemente n~conhecer-s~ pecador, confessar os pecados_ e sorneni~ ã-Ssim receb~:! o -pe-rdão
de Deus~ Foi então falar com o _arce!Jispo coadutor _do Rio
naquela época, D .. Sebas.,tião Leme:,_ que urri dia seria seu
grande guia c mentor -~~_li_mit4~Cí~--de católico_ con_victo e
atuante. "Não se preocUpe, meu filho! E;nquarltõ" tiver qualquer dúvida. não se. confesse, porque a Igreja só_ deseja quem
a ela vem com amor c aceitação plena de s-uã 'doutrina."
É o próprio Jackson que conta: "Voltej para casa refletindo
no que disse o arce_bispo. Como ê surpreendente que este
homem empenhado na minha conversão, em vez de usar sua
autoridade para me fazer _decid_ir ~-a- empregou para respeitar
minha liherdade interior e a jndcpcndência de meu espírito!
Nessa hora, fui procurar imcdiatamen.te.JJ,m padre para me
confessar".
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reza marcada pelo egoísmo e a paixão e a Graça que se fez
dom infinito no Amor.
Ele amava muito o espetácutO do oceano e passava horas
contemplando suas ondas enquanto fazia sUa distraçtlo prcdileta, que era a pescaria. FOI a inhilçãd poética de Drummond,
que não conhece~a Jackson, que penetrou o segredo de uma
vida revelado na morte: "Tua pes-ca mãis opulenta, Jackson,
foi a de ti mes_mo pelo oceano. pesca tefrívcl c prodigiosa
de amor e de redenção".
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -

Item

5:

Dis.çussão, em turno único~ do Projeto de Lei da
Câmara n''23, de 199((n"4.979/85. na C~a de origem).
de _iniciativa_ do Presidente da República, que dispõe
sobre o seguro obrigatório de-danospessoais causados
por embarcações ou por sua Carga Cdá oUlras providências, tendo
PARECER favorável, sob n" 314, de 199Lda Comissão
- de Assuntos Econômicos.
A matéria constou da pauta da sessão do dia 7 de novembro último, quando teve sua apreciação adiada para hoje.
Em discussão. (Pausa.)
O Sr. Marco Maciel--Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con·
cedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
- O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Para discutir.
Sem revisão- dO orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
a propósito do assunto, gostaria de fazer uma rápida consideração. O referido projeto, Sr. Presidente, é de iniciativa do
Poder Executivo. Foi, a meu ver, se não estou equiVocado,
enviado à Casa em 1989, ainda na administração do Presidente
Samey, e agora vem à discussão e votação em plenáriO.
Jackson foi um católico _militant_e. Sua atuação no Centro
Ainda há-pouco conversava com- o _S~nador Humberto
D. Vital, que ele fundara com D. Leme~ ~ua fid-ei-ança que
Lucena, Líder do PMDB, sobre o-referido projeto. S. Ex•,
empolgou um dos momentos mais feCundoS-da ação da Igreja, o_ nobre Lídêi-"Hurilberto Lu,c;_ena,_ tempos atrás, solicitou~me
através de seus leigos. na vida- cultural c social do Bfasil. que examin.as-se a- póssibilidade de que concordáss.emos ~ç:om
foram inesperadam;ntc interrompidas, pela morte prematura.
a aprovação da referida proposição, votando, conseqüeritew
Mas a lição qu-e deixou é Importante, urgente mesmo para mente, por acordo. Eu disse a S. Ex~.que, por sua vez, atendia
nossos dias. Em geral ninguém ataca diretamente a fé em
a um apelo de um dos integrantes da sua Bancada, o Qobre
Deus_ ou- _tis- cx-igên-ctas-da vida cristã. Norma_lmcnte o que
Senador -Márcio Lacerda, que concordava com a aprovação
se vê é a indiferCnçã. Õu ·o conSidei-ar DCU.s um simples instru- da referida proposição, embora, Sr. Presidente faço questão
mento para um projeto pessoal de bem víver. A fé se torna de frisar - ó Poder ExecutivO tenha se manifestado à Lide~
algo de.scartávçl •. útil em cçrtos momentos. incómoda em ou- rança do Governo contrariamente à aprovação aa proposição.
tros. O que vale é a pessoa. o que ela quer ou achá Conveniente
Não vo"U.ler, Sr. Presidente, as informações que le_vam
para seu modo de viyer. JacksO"fl es_creyeu.~ !l~ grande amigo, o Poder ExecUtivo a ter divergências em relação f aprovãÇão
com sua inconfundível sinceridade: "Se voe~. _-ie.nunciando
d3. referida matéria, maS consiq~ro importante, neste momenàs exigênCias de seu BatísmO, "faz;_-~rli'tdeai ~odO ·seU; Como tO, deixar claro a posição do Poder Executivo. O acordo que
se você fossC urn De_us. vjve_nu111 mun<;fo especial. seu próprio. fiz com o nobre Semidor HumbertO Lucena é procedimental,
se você passeia sua linda dc.spreocupaçãO Pdo piso dà -Igreja, colli VIstas- ã ·votação da matéria, mas não quero deixar de
não só gasta perdulariamente seus sapatos, como gasta, sem
expender a_min_!J.a opinião dizendo _qual é a posição do Poder
_ Executivo com relação a esse assunto.
direito, as pe'dras que calçam o chão .de S!.!_a vida"'.
Trocan-dO- êin rniúdós, Sr. Presidente, e concluindo, a
A morte de Jackson inspirou. cm 1929. um jovem poeta
mineiro, Carlos DrUmmoriçi de Andrade, a_ falar dos _que, questão é, basicamente, a seguinte: concordamos, da nossa
não conhecendo Jackson, nada perderam com sua morte:
parte, com a aprovação do referido projeto. Não sabemos,
"Outros nada perderam, c é tã.o triste, tão doloroso, não todavia, qual será a decisão final do Poder Executivo, se,
perder nada. Como c:-~fCs cu me sibto pohrc da pohreza de examinandO ou reexaminando as questões, sancionará ou se
vetará o projeto no todo ou em parte. De acordo com entendi~
não ter sido dos teus._ Jackson. eu o sinto verdadeiramente
mentos· mantidos, nada faremos contudo para obstar a apropor todos aqueles que jamais suspeitarão disso".
Jackson foi Um homem ·que ·rucançou nas ondas do mar vação da referida proposiÇão. Daf por que -õ nosso voto será
--.,.
imenso o encontro consigo mesmo. o encontro entre sua natu- favorável.
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O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Encer· do casameniÓ, ~.CÔnjuge sObre~ive~te; na S~.if3Ita_,_aos her· --· : --deiros legais.
rada a discussão.
Parágrafo
único_;.
Para
os
fins
destç::.;lrtigo,
a
campa~
Passa-se à votação do projeto.
nheira será equiparada ã esposa, nos casos_ ~dmitidos pela
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perinaneCer
legislação previdenciária.
sentados. (Pausa.)
Art. 7"' As indenizações por invalidez permanente e por
Aprovado. O projeto vai à sanção.
despesas
de assistência médica e suplementar~s, relativas ão
É o seguinte o projeto aprovado.
seguro referido no art. 29 desta lei, serão pag~~ direta_m~~te
à vítima, conforme dispuser o CNSP. . _ _
. · ·
_
Art. 89 O direito à indenização relativa ao seguro refePROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 23, DE 1991
rido no art. 2C! desta lei decorre da simples prova do acidente
(N• 4.978/85, na Casa de origem)
e do dano, independentemente da existência d~_ c':llpa~--.
(De iniciativa do Presidente da República)
§ 19 A indenização referida ne~t~ ~r.tigo s~rá paga no
Dispõe Sobre O Seguro ObrigatóriO de DanoS Pes- prazo de quinze dias, a contar da data da entrega dos docusoais causados por embarcações ou por sua carga ·e dá mentos a serem indicados pelo CNSP, à Sociedade ~gurã
outras providências.
dora,_contra recibo que os especificará.
O Congresso Nacional decreta:
_
§ 2<? A responsabilidade do transportador, por danos
Art. 1~" As alíneas b e I do art. 20 do Decreto-Lei n" ocorridos durante a execução.do contrato de transporte, está
73, de 21 de novembro de 19/SA, passam ·a vi_gorar com a sujeita aos limites do seguro obrigatório, a não ser qu e o
seguinte redação, acrescentando-se-lhe urna alínea m, assim dano tenha resultado de culpa ou dolo do transportador ou
redigida:
de seus prepostos.
Art. 9"' No caso de ocorrência de aci~eJ!t_e <Í:Q,qual parti"Art. 20 .. ......................
cipem dUas oU mais eiril:iãrcações, a ind~nização será paga
•> ' ' ••
• '.._ "'' ••
''
• • • • •• • • • ,-, , .. ,
,,,,,..._
•-=-·pelo segurador da embarcação em que a pessoa vitimada era
b) responsabilidade civil do proprietário de aero- transportada.
naves e do transportador aéreo;
§_ 19 Resultando ~e- aciden,te r~fefi.çlq _.qeste f!rtigo víti·m:as não· tràrisportadas, 'ou não sendo possível identificar em
l) danos pessoais causados por veículos automo- _qual embarcação a pessoa vitimada era transportada, as indetores de vias terrestres e por embarcações, ou pot sua nizações a elas correspondentes serão pagas, em partes iguais,
carga, a pe-ssoas- transportadas ou não;
pelos segurado~~s das embarcações envolvidas.
m) responsabilídade civil dos transportadores ter~
§ 29 Havendo embarcações não identificadas e identifirestres, marítimOs; fluviais e lacustres, por danos à car- cadas, a indenização será 'paga pelos seguradores 9esta~ últi~
ga transportada."
mas.
Art. 2"' O seguro de danos pessoais caus3.dos porembarArt. 10. A indenização por morte ou invalidez permacações ou por sua carga, preVisto' ·na alíne~ I do art. W do
Decreto-Lei n"' 73, de 21 de novembro de 1966, com a redaçã~ nente, causada exclusivamente por embarcaçõe.s não.~dentifi,
que lhe deu o artigo anteriO-r, se regerá -Eelas di_sposições cadas, será devida confonne dispuser o CNSP.
Art. 11. Comprovado o pagamento, a Sociedade Segudesta lei.
radora que houver pago _a indenizaçfio poderá, mediante ação
§ 19 Para os efeitos deste artigo, consideram-se embarprópria, haver do responsável pelo acidente a importância
cações os veículos destinados ao tráfego marítimo, fluvial ou efetivament~_indeni_zacJa.
_ ___ __ __ _
,
lacustre, dotados _ou não de propulsão prõpti3..
Art. 12. Observar-se~á o procedimento sum.aiissimo do
§ 2 9 - o disposto neste artigo se aplica exclusivamente
Código de Processo .Civil nas causas relativas aos danos pesàs embarcações sujeitas à inscrição nas Capitanias dos Portos
soais regulados na presente lei.
ou repartições a estas subordinadas.
ArL 13. A Sociedade Seguradora que infringir as dispoArt. 39 O seguro referido no artigo ãnterior tem por siÇõe desta lei térá s'uspensa a autorizaçã-o- para operar no
finalidade dar cobertura a pessoas transport_ad~s ou não, incJu- seguro referido no seu art._ 29 , sem prejufzo da aplicação de
sive aos proprietários, tripulantes e ou condu-fores das embar- outras penalidades previstas.
cações, e a seus respectivos beneficiários ou dependentes,
Art. 14. Não se procederá à inscrição, nem se expedirá
esteja ou não a embarcação operando.
_
-provisão de Registro, Termo de Vistoria ou Certificado_ de
Art. 4"' O seguro referido no art. -29 desta lei não abr;:tn- Regularização de Embarcação, sem a comprovação da existêngerá multas e fianças impostas aos. condutores ou prdprietátfos -Cia do seguro. em vigor, de que trata o art. z~ desta lei.
das embarcações, e ·danos decorrentes de radiações ou de
§ r Por ocasião -das vistorias e inspeções deverão ser
contaminação pela radioatividade de qualquer combustível apresentadas à autoridade competente, ainda, os comprovannuclear ou de qualquer resíduo de combustão de matéria nu- tes dos seguros que vigorara!D- deSde a data da vistoria ou
clear.
inspeção imediatamente anterior.
Art. 5~ Os danos pessoais cobertos pelo Seguro referido
§ 29 O responsável pela embarcação deverá portar e,
no art. 29 desta lei compreendem as indenizações por morte, sempre que solicitado pela autoridade, exibir o comprovante
invalidez permanente e despesas de assistência médica e suple- da existência deste seguro, em vigor:
_
mentares, nos valores que o Conselho Nacional de Seguros
Art. 15. O responsável pela embarcação que deixar de
Privados - CNSP, fixar.
contratar o seguro referido .no art. 2v desta lei ficará sujeíto
Art. 69 A indenizaçâo relativa ao seguro referido no à multá de valor igual ao dobro do prêmio anual, por ano
art. 2"' desta lej, no caso de morte, será paga, na constância Ou fr3.ção de ano.
~--·~·---

·~· ~~·

~·

~

~~"
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§ 1'i' Para efeito de aplicação da multa a que se refere
este artigo, considerar-se-á o valor do prêmio na data de sua
aplicação.
~
.
§ 2' As multas serão aplicadas pelas Capitanias dos Portos ou por repartições a elas subordinadas~ ~-a forma estabelecida pela Diretoria de Portos e Costas do Miitisté_iiO- da
Marinha.
§ 3~" O produto das multas impostas será recolhído à
conta do Tesouro-Nacional, na fonna estabelecida pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planeja:me:rito.
Art. 16.
CNSP expedirá normas disciplinadoras do
seguro de que trata o .ut. 29 , no prazo de trinta dias, a contar
da vigência deSta lei.
·

a

Art. 17.
cação.
Art. 18.

Esta lei entra em vigor na data de sua publi·
Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDJ;:NTE (Rachid Saldanha Derzi) 6:
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ao Convênio CulN_ral entre a República Federativa
do Brasil e a República Oriental do Uruguai na área
de Rádio e Televisão, celebrado em Montevidéu, em
14 de agosto de 1985, tendo
_
Pareceii!S, sob n• 476 e 477, de 1991, das Comissões·
- de Constituição, Justiça e Cidadania, pela Constitucionalidade; e
;....;. de Relações Exteriores e Defesa Nacional, favo~
rável.
Discussão do projeto em turno único. (~ausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a diScUssão.
Em Votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
~ntados. (Pausa.)
Aprovado.
·.
·
A matéria vai à Comissão Diretora p·ara redação final.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 21, DE 1986
(N• 130/86, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Protocolo Adicional ao Convênio
Cultural eptre a República Federativa do Brasil e a
República Oriental do Uruguai na área de Rádio e Televisão, celebrado em Montevideu, em 14 de agosto de
1985.
~

Discussão, e·m turno único, do Pmjeto de Decreto
Legislativo n' 19, de 1986, (n'l23/86, na Câmara dos
Deputados}, que aprova o texto do Acordo Interna~
cional do Açúcar de 1984, concluído em Genebra, em
5 de julho de 1984, tendo
Pareceres, sob n"" 474 e 475, de 1991, das Comissões
- de Constituição, Justiça e Cidàdania, pela cons~
titucionalidade; e
O Congresso Nacional de~reJa: _
- de Relações Exteriores e Deresa Nacional, favo~
Art. 19 Fica aprovado o texto do Protocolo Adicional
rável."
ao Convênio Cultural entre a República Federativa do Brasil
e a República Oriental do Uruguai na área de Rádio e Televi~
Discussão do projeto em tuwo úniço. (Pausa.)
são, celebrado em Montevidéu,
i4 de agostO de 1985. .
Não havenclo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Parágrafo único. - Fic:am sujeitos à aprovação do ConEm votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam qUeirãm Permanecer gresso Nacional quaisquer atos de que possam resultar revisão
--total ou parcial do ProtQcolo, bem como aqueles que se destisentados. (Pausa.)
~
nem a estabelecer ajustes complementares.
Aprovado.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data
Aprovado, a matéria vai à Coiíl_isS~o_Diretora pará redade sua publicação.
ção final.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Item
É o seguinte o projeto aprovado:
8:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Discussão, _em turno único, do Substitutívo ·da CâN• 19, DE 1986
"mara ao Projeto de Lei dp Senadon' 5, de J989 (n'
(Do Poder Executivo)
6.126/90, naquela Casa), de autória do Senador Pom(N"" 123/86, na Câmara dos Deputados)
peu de Sousa, que institui o Conselho de. Comuriicação
Aprova o texto do Acordo Internacional do Açúcar
Social, na forma do art. 224 da ConstituiÇão, e dá outras
de 1984, concluído em Genebra, em 5 de julho de 1984.
providências.
Parecer favorável, sob n 9 495, de 1991, da Co~
O Congresso Nacional decreta:
missão.
Art. 19 Fica aprovado o texto do Acordo Int.ernaciorial
- de Constituição, Justiça e Cidadania.
do Açúcar de 1984, concluído em Genebra, em 5 de julho
de 1984.
Parágrafo único. ~Ficam sujeitos à aprovação do ConDiscussáo do projeto em turno único. (Pausa.)
gresso Nacional quaisquer atas de qu~ possa resultar revisão
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
deste acordo.
A Presidência esclarece que, nos termos do art. 287 do
Art. 211 Este decreto legislativo entra em vigor na data Regimento Interno: "O Substitutivo da Câmara ao projeto
de sua publicação.
de lei do Senado será cOnsiderado série de emendas e votado 7
separadamente, por artigos, parágrafos, inclsos, alíneas e
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Item itens, em correspondência aos do projeto emendado, salvo
7:
aprovação de requerimento 'para votação em globo ou por
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto grupos de dispositivOs.
Legislativo n' 21, de 1986 (n• 130/86, na Câmara dos
Nesse sentido foi encaminhado r_e;querimento que setá
Deputados), que aprova o texto do Protocolo Adicional lido pelo I' Seçretário.

em·
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É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 898, DE 1991
Nos termos do art. 287 do Regimento Interno, requeiro
votação, em globo, do substitutivo da Câmara dos Deputados
ao Projeto de Lei do Senado n' S, de 1989, de autoria do
Senador Pompeu de Sousa, que institui o Coriselho de Comunicação Social, na forma do art. 224 da Constituição, e dá
outras providências.
Sala das Sessões, 6 de dezembro de 1991. - Senador
Valmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Em
votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam -queirari:l Permanecersentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se à vótaçáO' em--globo_ do substitutivo da Câmara.
Os Srs_,__Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
.
.
A matéria vai à Comissão Diretora~ pa:ra Redação Final.
É o se-guinte o-Substitutivo- ãpfõV3:d0:

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA ·Ao
PROJETO DE LEI DO SENADO N• S, DE 1989
(N• 6.126/90, naquela Casa)
Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto
de Lei do Senado Federal n• 6.126-B, de 1990 (n• S,
de 1989, na origem), que institui o CQ~lbo_de_Comuni
cação Social; na forma do art. 224 da Constituição e
dá outras providências.
Substitua-se- o projeto pelo seguinte:
~'Institui o conselho de Comunicação Social, na forma do art. 224 da Constituição Federal e dá outras
providências.''
O Congresso Nacional decreta: - . -·
. - __
Art. 1o Fica instituído o Conselho de Comumcaçoes Social, como órgão auxiliar do Congresso Nacional, na for~a
do art. 224 da Constituição Federal.
Art. 2~ O Cõnsélho de C(nlíuniCação Socíarte_rá como
atribuiçã a realização-de estudos~ pareceres, recomendações
e outras solicitações que lhe forem encaminhadas pelo Congresso Nacional a reSpeito do .Título VIII, Capf~ulo V, da
Constituição Federal, em espectai sobre: __
a) liberdade de manifestação do pensamento, da criação,
da expressão e da informação;
b) propaganda ~_q_mercial de tab~c:o, bebidas alcoólicas,
agrot6xicos, medicamentos e terapias nos meios de comunicação social;
c) diversOes e espetáculos públicos;
_ _ __ ___
d) produção, e programação das emissoras de rádio e
teieviSão;e) monopólio ou oligopólio dos meios de comunica-ção
social;
t) finalidade educativas, artísticas, culturai"s e informativas da programação das emissora-s de_ rádio e televisão;
g) promoção da _cultura nacional e regional, e estímulo
à produção independen~e e ~regionalização da produçffi,o cultural, artística e jornallstica;
h) complementariedade dos sistemas privado, público e
estatal de radiodifusão;

i) defesa da pessoa e da família de programas ou Programações de rádio e televisão que contrariem o disposto na
__
_constituição Federa];
j) propi-iedade de empresa jornalística e de radiodifusão
sonora e de sons e imagens;
J) outorga e renovação de cortCe~sãõ~ -pefinisSãó~e_autori
zaçáo de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens;
·
m) _legislação complementar quaiJ.tO aos dispositi_yos
constitucionais qu-e se referem â ComuniCaçã.o ,~ocial.
Art. 3_~> __ Compete ao Cons_elho de Conlunicaçãq_ SoCial
elaborat,seü_re_gimento interno_ qu_e, para entrar em vigor,
--deváá ser aprovado_ pela Me~a do Senado Federal.
Art. 4• O Conselho de Comunicação Social compõe 0se
de:
I - um representante das empresas de rádio;
I I - um representante das empresas de televisão;
m- um representante de empresas da imprensa escrita;
IV - um engenheiro com notórios conhecimentos na área
de comunicação social;
V- um representante de categoria profissional dos jor-nalistas;
VI~ um representante da categoria prqfi!)sibflal dos radialistas;
VII- um representante da categoria profissional dos artistas;
VIII- um representante das categorias profissionais de
cinema e vídeo;
IX -cinco membros representantes da sociedade civil.
§ 1~> Cada membro do Conselho terá um suplente exclusivo.
§ 2~' ()s membros do Conselho e seuS respectivos suplentes ser~o eleitos em sessão cónjunta- do Congresso Nacional, POdendo as entidades representativas dOs se tores mencionados nos incisos I a IX deste artigo sugerir nomes â Mesa
do Congresso Nacional.
§ 39 Os membros do Conselho deverão ser brasileiros,
maiores de idade e de reputação ilibada.
§ 4 9 A duração do mandato dos membros do Conselho
será de dois anos, permitida uma recondução.
§ 5"' Os membros do ConselhQ terão estabilidade no
emp-rego durante o perlodo de seus mandatos.
Art. 59 O Presidente e Vice-Presidente serão eleitos pelo Conselho dentre os cinco me-mbros a que se refere o incíso
IX do artigo anterior.
Parágrafo único-. O Presidente será substituído, em seus
impedimentos, pelo Vice-Pres~d~nte.
Art. 69 O Cons_elho, presente a maiori~ ab_solu~a dos
seus membros~ reunir-se-á, ordinariã.ffiente, na periodicidade
prevista em seu Regimento Interno, na sede do Congresso
Nacional.
__
_.
Parágrafo único. A convocação extraordinária do Coilselbo far·se-á:
I -peJo Presidente do Senado Federal; ou
-II- pelo seu Presidente, ex offício, ou a requerimento
de cinco de seus mem bras.
- Ait. 79 As despesas com a instalação e funcionamento
do Conselho de Comunicação Social correrá à conta do Orçamento do Senado Fe_deral.
__ .
. _
Art. 8~' O CõriSelho de ComuniCaçãO Social será eleito
em ãté sessenta dias após a publicação da presente lei e instalado em até trinta dias após a sua eleição.
Art. 99 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Revogam--se as dispoSições em contrário.
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O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Nos
termos do art. 175 do RegimentO Interno, a Presidência retira
de pauta o item n~' 9.
É o seguinte o item retirado.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado n<? 93, de 1991·Complementar, de auto·
ria do Senador Maurício Corrêa, que dispõe sobre
as imunidades tributárias referentes à~ instituições
de educação e de assistência sociãl, sem fins lucrativos, tendo
PARECER sob n'369, de 1991, da Comissão
-de Assuntos Económicos, favorável nos termos do Substitutivo que oferece.
O SR. PRESIDENTE (Saldanha Derzi) - Item 10:

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n!l 16, de 1991, de autoria do
Senador Alfredo Campos e outros Senhores Senadores,
que dá nova redação ao caput do art. 64 da Constituição
Federal, instituindo a alternância no início de trami~
tação de projetas de origem externa. (Terceira sessão
de discussão.)
Em discussão a Proposta de Emenda à Constituição n9
16, de 1991, em primeiro turno. (Pausa.) ·
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A discussão terá prosseguimento na próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Nos
termos do art. 175 do Regimento Interno, a Presidência retirã.
de pauta o item 3 da Ordem do Dia.
É à seguinte o item retirado:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 171, DE 1989-COMPLEMENTAR
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado n' 171, de 1989-Complementar, de autoria do
Senador Fernando Henrique Cardoso, que define, nos
termos do inCiso I do art. 161 da Con-stituiÇão Federal,
o valor adicíOnado para fíns de cálculo da participação
dos municípios na Receita do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Servi_ços de Transportes Interestadual e Inter~
municipal e de Comunicação, tendo
Pareceres favoráveis, sob n<:>s 428; de 1990, e 260,
de 1991, das Comissões ·
-de Assuntos Económicos; e
- de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - esgotada a matéria constante Ordem do Dia.
Passa-se à apreciação do Requerimento no 896, de 1991,
de urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Decreto
Legislativo no 138, de 1991.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) cedo a palavra ao nobre Senador.

Con-

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) Sr._ Presidente, solicito â Mesa que
me informe qual é o requerimento.
-
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O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - O Sr.
19 Secretário procederá, novãmente, à leitura do requerimen~
to.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 896, DE 1991
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, b, do Regimento Interno, para o Projeto de Decreto Legislativo 138
de 1991, que aprova o Acordo sobre Trã.nspotte Aéreo e
seus anexos. celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América,
em 21 de março de 1989, bem como Nota de Emenda aoreferido Acordo, de 11 de janeiro de 1991:
Sala das Sessões, 6 de dezembro de 1991. -José Richa
- Humberto Lucena - Eduardo Suplicy - Francisco Rollemberg - Ronaldo Aragão - Epitácio Cafeteira - João
Calmon - Moisés Abrão - Magno Bacelar - César Dias
- Divaldo Suruagy- Áureo Mello- Albano Franco.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, tenho

sempre me manifestado contra esses requerimentos de urgência urgentíssima. Se esse acordo .tivesse ~ido firrrf8._do ontem,
ou se tivesse siqo dada entrada a um pedido d_e urgêncía,
votaríamos esse·_acordo já na segunda~ feira.
Não vejo razão para essas urgências, com 54 assinaturas,
para projetas desse tipo. Parece até que se trata de urna ques~
tão de prestígiO fazer com que 54 Srs. Senadores solicitem
a urgência urgentíssima.
Eu tenho um projeto em tramitação na Comissão de
·Constituição, Justiça e Cidadania para retirar a urgência "b'',
exatamente por essas razões. Não custa nada a tramitação
ciCoi"re·r ·dentro de um prazo que possibilite, a quem tiver
interesse, tomar conhecimento da matéria. Vamos votar agora
um projeto, pode ser da maior importância, em regime de
urgência urgentíssima; acredito que seja. deve ser da_maior
importância. Mas não vejo razão para se votar sem conheci~
menta de causa. Tornou-se um hábito, e todo final de legislatura é isso. Ontem fOram votados 26 projetas, segundo inTor~
mam na Câmara._ V. ExJ já iinagihoú se for_lllºs:_:votar todOs
esses projetas que estão sendo remetidos aqui para o Senado
com urgência urgentíssima? Sr. Presidente, quero ter pelo
meiJOS o direito de saber o que estou votando. Como não
me dão esse direito, voto cont.ra o requerimento de ~Jrgência
e voto pela abstenção. no mérito. Não estou contra o mérito
deste projeto, estou contra o andamento açodado nas discus~
sões e votações aqui no Senado. Não nos é dado sequer o
direito de verificarmos o qu-e éslamos votando.
Por essas razões, Sr. Presidente, voto contra o_ requeri_mento. Sei que não tenho o apoio necessário e, por i.sso,
não adianta pedir verificação, porqUe, para fazê-lo, tenho
que ter três apoios: mas, por teimosia, eu o faço . .Peço v~ ri fica~
ção, sabendo que não tenho apoio.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Em
votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados.(Pausa.)
Aprovado. com o voto contrário do nobre Senador Jutahy
Magalhães.
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à aprcCiàçàO da ma-

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislmivo n" I 3R. de 1991.
Solicito ao nobre Senador Carlos patrocíni() __ o parecer

da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
O SR. CARLOS PATi.WCÍNIÓ (PFL :__·fo. Para emiti i parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, vou ler o acordo, para que o Senador Jutahy Magalhães possa inteirar-se
do mesmo.
"O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica aprovado o texto do Acordo sobre
Transporte Aéreo e seus anexos, cJebr:ado,entrc o Governo da Rcpúhlica Federativa do Brasil c o Governo
dos Estados Unidos da América, em 21 de março de
1989, b·!m como Nota de Emenda ao referido Acordo,
de 11 dí! janeiro de 1991.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional, sob pena de .ineficácia, ates de
qualquer natureza que possam resultar em alteração
do presente Acordo c seus anexos, de sorte a acarre~
tarem encargo-s ou corriy)romissos gravosos ao· parTi~
mônio nacioital, rioS termos do inciso I do art. 49 da
ConstituiçãO Fedúal.- Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua puhlicação."
Trata-se de acordo ceie brado_ entre esses dois países, Sr.
Presidente, que tramitou e recebeu aprovação na-câmara.
Portanto, não vimos óbice para que prospere também aqui
no Senado.
O nosso parecer é favorável, Sr. Presidcnt~.
O Sr. Jut_ahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a pálavra
para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Dcrzi) - Concedo a pal~vra ao nobre Senador.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB -BA.Para discutir. Semrevisão do orador.)- Sr. Presidente, pedi a palavra
para discutir, porque o Senador Carlos Patrocínio fe.z_J.una
promessa e não a cumpriu s: EX• declarou que iria ler o
acordo e eu levei_ até um susto, porque oütro dia solicitei
ao Senador Onofre Quinan cjue lesse um parecer dq qual
eu havia recebido somente duas folhas, S._ Er leu um parecer
de 26 páginas.
' .,
·
.
__ .. c:
Quando o _Senado_-:[- Carlos Patrocínio 9isse que ia ler o
acordo, era o que eu queria; infelizmente, o que está aqui
não é o acordo, é o decreto legislativo,
Quando o Senador Carlos Patrocínio diSse que ir~a ler
o acordo para o meu conhecimento, fiquei feliz, embora assustado. Mas vejo que na realidade não estamos tomando conhe·
cimento do acordo e era_ isso que eu gostaria, Senador Carlos
_ _.... ---__:
Patrocínio.
Por isso, é que me manifesto pela abstenção na votação,
porque eu não sei o que estou votando.
O Sr. Carlos Patrocínio - Gostaria de dizer ao nobre
Senador que, efetivamente, não se trata da íntegra do acordo;
li o decreto legiSlativo paia -que V. Ex~ saíba que matéria
está votando, mesmo porque é uma matéria extrapauta, tendo
sido distribuído este avulso em anexo.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Conti·
nua em discussão. (Pausa.)

~-pezembro

de 1991

Não havendo mais quem queira discutir, 'enc~rro a disCUs:
---- --------- ---Em votação
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado, contra o voto do. nobre Senador Jutahy Magalhães.
_
_
A matéria vai â Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Sobre
a mesa parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação
fiiia_l da matéria, que será lida pelo Sr. 19-Secretário.
É lido o seguinte

são.

PARECER N• 532, DE 1991
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n• 138, de 1991 (n' 143, de 1991, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Decreto Legislativo n• 138, de 1991 (n' 143, de 1991, na
Cãinara dos Deputados), que aprova o Acordo sobre Transporte Aéreo e seus anexos, celebrados entre o Governo da
RepUblica Federatíva_do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América, em 21 de março de 1989, bem como Nota
de Emenda ao referido Acordo, de 11 de janeiro de 1991.
Sala de Reuniões da ComisSão, 6 de ·dezembro de 1991.
~ Mauro Benevides, Presidente - Racbid Saldanha Derzi,
Relator - Lucidio Portella - Meira Filho.
ANEXO AO PARECER N• 532, DE 1991
Redação _final_ do Projeto de Decreto Legislativo
D' 138, de 1991 (n' 143, de 1991, na Câmara dos Depu-

tados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
~,
Pre.sideJlte do Senado __Federal, nos termos do
arf. 48, item 28, do RegirÚeilto Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N•
• DE 1991
Aprova o Acordo sobre Transporte Aéreo e seus
anexos, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América, em 21 de março de 1989, bem como Nota de Emenda ao referido Acordo, de 11 de janei!"O de 1991.
Art. 1~ É aprovado o texto do Acordo sobre Transporte
Aéreo e seus anexos, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da
América, em 21 de março de 1989, bem como Nota de Emenda
ao referido Acordo, de 11 de janeiro de 1991.
Parágrafo único;. Estão sujeitos à aprovação do Con~
gresso Nacional, sob pena de ineficácia, atos de qualquer
natureza que possam resultar em alteração do presente Acordo e seus anexos, de sorte a acarretarem encargos ou compro~
missos·gravosos ao patriitiónio nacíOrial, nos termos do inciso
I do arL 49 da Constituição Federal.
Art. 2~ Este De_creto Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
Q SR •. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Em
discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
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Os Sr-s. SenadoJ;~S _que a aprovam queiram permanecer da corrupção, que já tem um código próprio, vai-se implansentados.(Pausa.)
tando de forma definitiva, causando_ um estrago irreparável
Aprovada.
à consciênci3..nacional. A çàrrupção permeia, hoje, todos os
_meandros da administração pública, desde o Poder central
A matéria vai à promulgação.

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra para
uma questão de ordem.

até as mais longínquas e insignificantes prefeitU:iãs-MUOTcipais.
Onde há administração, há_Coii'lfpção. Isto é lamentável, porquanto este País vai-se afundando nUm lodaçal em,_ que os
orçamentos chafurdam .e não resul,tam em obras e benefícios

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Tem à comunidade nacional.. fuiste no País um consenso. que se
V. Ex~ a palavra.
dissemina, em que se questiona a legitimidade da arrecadação
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para uma questão de tributos.
de ordem. Sem reVisão do orador.) - Si". Presidente, Srs._
O povo inais simples, os empresáriOS e a classe média
Senadores, primdramente quero dizer que entendo a"irritaçaõ question-am a legitiril.id;ide_ 4o pOder de tributar, que se funda
do Senador Jutahy Magalhães, e dela participo; por isso quero exatamente no jus imperium, no direito que o Estado tem
demonstrá~la com a tos.
de _arrecadar o_dinheiro para fazer face às obras_ e ao serviço
Colhemos as 54 assinaturas que exige o Regimento para público.
· ··
·
urgência "C". Esse projeto refere-se_ à prorrogação de uma
Tudo isso vai-se repetindo. Hoje, por exemplo abro os
concessão da Companhia de Telefones do Brasil Central, que
jornais e vej_o, aqui, que até na compra de guarda-chuva há
nada tem a esconder. Eu gostaria de solicitar que retirássemos suspeita de Superfaturamento. Na compra de alfinetes, talvez:
a urgência "b" e puséssemos a "G", para que esse projeto
na compra· de esparadrapo, enfimj qualquer licitação, hoje,
fosse discutido em plenário. Há tempo hábil para tal.
está sob suspeita. Nada escapa a essa sanha da corrupção.
Quero _cQkl_Gar-me à disposição dos Srs. Senadores, na Isso inverteu a consciência brasileira, que, aos poucos, entende
tribuna, para prestar esclarecimeritos a. respeito dessa campa- que isso faz parte da dívida, que é impossível ser honesto!
nhia telefónica qUe tem a sua sede na minha cidade, Uber- Quem se afirma impoluto, às vez:es recebe o achincalhe, porlândia; e tenho um profundo conhecimento do ass1,1nto.
que o povo já não acredita em gente honesta.
O segundo tema muito parecido com o primeiro, embora
Desgraçado_o país em que esses valores morais se jnverde início não pareça~ Há muito estou ouvindo, Sr. Presidente, tem na sociedade e o crime passa _a ser aceito co"mo _algo
Srs. Senadores, a questão da reforma da COnstituição. Primei- que integra 0 cotidiano.
roera o "_emendão", depois era "emendinha", depois eu não
Isw, Sr. Prc.sidente e Srs. Senadore-s. é profundamente
sei o que foi feito, sumiu.
- .
.
Na verdade, desde 0 início, fõdOSSabf.amos _que 0 Go.,_ lamentável. Assomo a esta tnbuna, ~?Je: para bater numa
verno precisa, para este ano, de um acerto fiscal, um aumento tecla_ gast~, num assunt~ ve~ho, que Ja nao cnco:'-tra reperde arrecadação.
_
_- c~~ssa? na 1mp!ensa, que Já n_ao enC<?n:ra _reperc?ssao na c~~sEsse projeto está dormitando na Câmara. É serrfs.simo, c~cn_c~a _P?pular, mas o fa~o como exi_gencia da mm h a consctc~0 que traz implicações em todas as áreas:_, nã.o só na área
c1a mdlv1dual, porque. amda acre~hto _nesse~ valores morais
. da arrecadação, mas também na área da aplicação; traz impli- que devem se~ ? esteiO da orgamzaçao soc~al. ~nte'?ntem,
cações_na:questão da negociação da dívida externa assim como fala_va.-se das bt~tcletas: um_ supcrfaturame_nto que 1mphca _um
na questão- do acerto interno; da Carta de Intenção ao FMI.
p~cJ~Izo supenor ~- ~m b!lhao
cruzeiros par~ os cofres
Sr. Presidente, apelo a V. Ex•. ao Senador Ma_rco Maciel, publicas, ~ o Sr~ ~hms:ro da Saude entende qu~ superfatuao Senador Ney Maranhão, a todos·os companheiros do PFL, ramento ~ a m~e . Nao co~co~do com esta ati_tude de, ef!1
para que 0 - n·obre Deputado e Relator Francisco Dornelles -vez ~e sc;n~estigar a pro~ed_enc1a desses a tos les1vos ao p~tn~
e 0 Presidente Ibsen Pinheiro coloquem essa matéria em dis- mómo pu~hco, faze~-se vir a tona c dar uma re~posta logJcacussão, votem na Câmara, para que .tenhamos pelo menos ~ente acettáv~l que as ve1:es, esbarra em p~l~vroes. Mas tudo
duas reuniões para discutir esse projeto, que não pode ser tsso, Sr. _Presidente, contmu_a do _mesmo Jetto e do mesmo
votado de afogadilho. O País não pode fica_r sem essa tribu- tamanho.
Até pouco tempo. os atos de corrupção tinhélm uma técnitação.
Veja V. Ex~ Sr. Presidente, em que situação estamos- ca mais apurada, buscavam no concluio. _na trama, no_recónentrando. Estou disposto a ficar aqui sábado e domingo à dito, acobertar-se sob um véu_ es_curo, inacessível ao ollho
noite, mas esse projeto precisa vir para· b' Senado. Peço a do povo em geral, a sua proteção.
V. Ex• que provoque a Câmara dos Deputados, sob pena
Mas, hoje, não,_Hoje as coisas são feitas de forma ostende não termos tempo de discutir e vOtafeSse projeto. 0 Brasil síva, com base na ousada descarac}a. Contrata-se uma empresa
n~o pode ficar sem essa reformulação na questão tributária.
para dar assessoramento técnico na cçmstrução de CIAC por
18 milhões de cruzeiros, sem licitação, e depois cancela-se
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Lem- porque a imprensa gritou, estampou a matéria para os olhos
bro aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional está co·nvo- da Nação. Porque se 0 fato tivesse passado desapercebido.
sem questionamento, o cont~ato estaria perfeito e acabado.
cada para uma sessão a realizar-se hoje, às 12 horas.
Concedo a palavra ao nobre Senador Amir Lando, para
uma breve comunicação.
Sr. Presidente, Srs. Senadores. segundo informações que
O SR. AMffi LANDO (PMDB- RO. Para uma comuni- tenho, _existem hoje mais de 600 denúncias de irregul~ridades
cação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, p_~~~_icadas contra a administrâÇão pública, feitas perante o
os jornais, diariamente, noticiam escândalos e atos de Ministério- Público. DCSte_ total, 50% São r_e-preseritaç6es e
corrupção. O povo brasileiro está convivendo com o ar que denúncias cfe_ irrcgularidade_S relativas a atos de c:o_rrupção,
respira co~ atos _de_ improbidade. Aos poucos, esta m.oral atingindo diretarnente o Tesouto Nacional. Atingeffi todos -

?e
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os Ministérios._ Quem não se lembra da LBA? Quem não
tive a ocasião de me, congratular com o Presidente da LBA,
está recordando da construção dos hospitais? Quem já esque~ Dr. Paulo Sotero, pelo encerramento dos inquéritos sobre
ceu do escândalo do café? Nào escapa máis nenhum órgão, irregularidades ocorridas na LBA, no Estado de Alagoas.
nenhum setor. nenhuma seção, nos mais longínquos e pequeForam considerados culpados desde o Presidente da LBA
~os antros da administração, a corrupção também já apartou.
em Alagoas até funcionários de escalões inferiores. Se não
E- uma ave migratória que vai devastando- o orçamento pú- me engano, seis figuras estavam envolvidas em falcatrl!~s.
blico.
- mancomunadas com empresas. Na próxima audiência que tiNo dia 10 de setembro, o jornal O Globo publicou extensa
ver com o Presidente da República, vou sugerir a Sua- Excereportagem sobre as investigações de casos de corrupção no
lência que toda empresa que for pega, mancomuriãda com
País. Aqui, enumero alguns, que foram levados ao conheci- funcionários de qualquer escalão, seja fornecendo mercado·
mento da Procuradoria-Geral da República:
rias acima da tabela ou com supérfaturam"entO, seja praticando
"A Procuradoria investiga denúncia. de irregula- -quã.lquer outra irregularidade, independente do process? judicial cabível, terá a Receita Federal para fiscalizar não somente
ridade na aquisição de 57 bilhões e_m__rnerenda escolar.
a- vida dessa empresa, como também a vida particular dos
A operação fói Concretizada no_ dia
que CarloS Chiaseus dirigentes, inclusive seus bens particulares. Porque ficar~
re !li deixou o Ministério da Educação."
-evidenciado, Senador Amir Lando, que fortuna dessa qualiUsineiros:
dade só pode ter sido feita com grandes maracutaias, com
ladroagem, ãs custas do Poder Público e da miséria do povo
"A Procuradoria investiga denUnc-ia--de usineiros
brasileiro. Isso vai inibir a ação de muitos desses empresários
de todo o País. que teriam Sído beneficiados pelo Banco
envolvidos em maracutaias. Não adianta, Senador Amir LanBrasil na renegociaÇão das dívidas''.
do,_ a imprensa dizer que esse ou aquele sujeito é ladrão,
Quem não está lembrado dos escândalos do INSS? Vulne- é safado, porque entra por um ouvido e sai pelo outro. Ele
rou-se a arrecadação do INSS com o pagaménto--de dívidas quer é ganhar dinheiro. Então, na hor~ em que souber que
infundadas, de condenações criminosas, de sentenças que só
sua vida particular e a da sua empresa serão investigadas
tinham respaldo na volúpia e no conluio das partes._
pela Receita, enfim, por todos os órgãos competentes do GoCom base em dossié elab9rado pelo Ministério da Econo- verno, ele vai pensar duas vezes antes de tentar os funcionários
mia, o Ministério Público está investigando o caso do café.
do Governo a se associarem em assaltos aos cofres públicos.
Empresários brasíleiros utilizaram-se de infonnaç9es pr!vile- Será esta a sugestão que irei levar ao Senhor Presidente da
giadas, passadas por um integrante da eQuipe da ex-Ministra
República.
Zélia Cardoso de Meilo e obtiveram lucros conSideráveis c.om
operações de compra e venda de café na Bolsa de Valores
O SR. AMIR LANDO- Senador Ney Maranhão, queria
-de Nova Iorque. - .
agradicer ao inteligente, sincero, bem-intencionado e, porque
A LBA é um capítulo que_a Nação. toda conh_ece, não não dizer, percuciente aparte de V .. Ex' V. Ex~ não apenas
sendo mais necessário aqui iej)eti-lo.
dá um aparte, assume o comp~~mxs~o ~e l~var ~~. S~~or
Está sendo_ investigado um contrato 4e financiamento,
Presidente sugestões práticas e eficientes para que seJa IDlCtado
firmado entre a Caixa Económica Federal e o_ empresário um combate eficaz à corrupção. Não há dúvidas de que é
Eduardo Cardoso, amigo do Presidente. Segundo denúncias, preciso fazer alguma coisa. E preciso que um dique seja C?nso empresário teria sido_ beneficiado em detrimento do_ patri- truído para interromper essa maré da corrupção.
.
.,
_
- = Espero que as medidas que V. Ex!' acaba de enunc1ar
mónio público.
.
As denúncias feítas pelo Govemado-r~Ciro Gomes e pelo sejam adotada's pelo Senhor Presidente, que, ao menos em
Deputado Luís Rob_ert_o_Ponte, sobre intermediação de verbas dois aSpectos, em dois moment?s, ?eu mo~tras de que !?refederais pelo MinistériodaAção Social, também estão~ sendo
tende combater a corrupção: prunexro, enviando um projeto
motivo de investigação pelo Ministério Público. Sr, Presiden- · de_leiao Poder Legislativo que consubstan_cia medidas de
te, estes são os caso·s ·qhe-estãõ senao investigados. É preciso efetivo combate à corrupção; segundo, anunc1ando, também,
que isso seja feíto, porque queremos ver os xe.sponsáveis, a criação de uma Secretaria Especial que co~baterá a corrupque porventura existam, na cadeia.
ção._ Espero que essa secretaria se tome um thstrumento conE hora de buscar a exemplaridade. É hora de as pessoas creto e real de controle interno para o combate ã corrupção.
que praticam a tos de improbidade, que yi'!em se beneficiando
Espero que ela seja os olhos da lei e não, meramente, um
desses atas espúrios; encontrarem morada na cadeia e não pano de fundo para encobrir atas lesivos ao património púcontinuarem livremente, num verdadeiro acinte à moral e
blico.
à ética, locupletando~se e obtendo o gozo permanente à base
Tenho que acreditar na sinceridade do Senhor Presidente
de recursos indevidos.
_ da República. Faço um estoz:ço para d_ar um voto ~e confiança
· a Sua Excelência neste parttcular, mas faço-o mais pelo meu
O Sr. Ney Maranhão -Permite-me V. Ex' um aparte?
~ desejo do que pelo conhecimento que tenho dos fatos. Faço-o
O SR. AMIR LANDO- Com muito prazer, nobre Senaporque é preciso edificar providências no sentido de derrot~r
dor.
~
~
_a corrupção, insaciável, essa hidra de Lerna que tem a capactôade de regenerare de se recompor sempre que se a C?mbate;
O Sr. Ney Maranhão - Senador Amir Lando, quero
sempre que se lhe corta uma cabeça, surge. outra, mais outra,
congratular-me com V. Ex' e dar o meu testemunho do acerto
dezenas, milhares, como se fosse erva danmha que, semeada
do seu pronunciamento, que trata do problema de corrupção,
_ao vento, domina a terra inteira.
_ _
que não é só naciõllal, mas internacional. O que cabe às
---Urge que algo seja feito, Sr. Presidente,.Srs. Senadores.,
autoridades é justamente o que o Presidente Collores~á faz~n-_
A Nação não suporta maiS essa situação; estamos rompendo
do: abrir inquéritos com transparência. Para isso, hoje, contaos últimos limites da credibilidade popular; estamos rompendo
mos com a grande colaboração da imprensa. Agora mesmo,

em
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a esperança e a fé do povo na lei; estamos rompendo, sobre- de que a imprensa. de repente, ao invés de focalizar aquilo
tudo, com a consciênCia do dever, a consciência do dever que precisa ser real e insistentemente ser cobrado pela imprende pagar tributos. Hoje, já faz parte de um-a consciência cole- sa, parece querer ver um Congresso em que os Congressistas
tiVa a opiiiiãCi-de-que não vale a peria pagar o imposto para façam parte daquilo que chamavam falange vermelha, que
ele ser corroído pela corrupção.
._
, eram os parlamentares que estavam com_ a sua conta no vermeSr. Presidente, Srs. Senadores, é grave uma constatação lho. A dívida não é boa conselheira do parlamentar. Eu votei
dessa natureza; que demonstra, sobretudo, que a Nação está O projeto ontem com muita honra, sabendo que estava_ ajuruindo.
dando muitn~ dos_ meus companheiros, porque, eu tenho mais
Quando as instituiçõeS-perdem este mírÚmo grau de credÍ- de uma fonte de renda, vi a iriitação com que Colegas nossos
bilidade, o laço nacional está sendo desfeito e a partir daí estão convivendo. Irritados não -conosco, mas com a vida,
tudo será possível.
porque foi criado u_m artifício em função de um decreto legislaSe Deus não- existisse. já disse Dostoiewiski, tudo _seria tivo, onde se dizia que os nossos subsídios tinham que acompapossível. Se a lei não for·esse instrumento que talha a Conduta nhar os aumentos de salários do Poder Executivo, e o Presisocial, se a lei não se· impuser de forma peremptória, tudo dente da República, há algum tempo, vem jogando com um
será possível, e difícil se tornará a subsistência da Nação._
malabarismo em cüna desse deç:reto Legislativo. Sua _ExceO Sr. Epitácio Cafeteira- Permite-me V. Ex• um aparte? lência dá um aumento de um determinado percentual, e a
determinadas categorias Sua Excelência dá aumento maior.
n SR. AMIR LANDO - Com niuífo prazer, -concedo No outro aumento, Sua Excelência contempla os que não
·foram contemplados naquele aumento maior, e os que com
o aparte ao nobre Senador.
ele foram contemplados entram na vala comum de um aumenO Sr. Epitácio Cãfeteira- Nobre Senador Amir Lando,
to menor.
existem coisas que eu diria são verdadeiros paradoxos. Quanto
E toda a vez vamos achatando os subsídios dos Parlamenmaior for a seriedade de um governo, maí_s _r~percute um
tares e os vencimentos dos funcionários do Legislativo. Mas,
escândalo, caso haja, nesse governo; de repente, um escândalo
de repente, o Congresso resolveu entender que o decreto
passa a ser uma exceção, e, sendo exceção~ toma-se todas
legislativo era inconstitucional, porque se é competência excluas medidas no sentido de puni-la. Quando eXiste uma sucessão
siva do Congresso determinar os seus subsídios ele não poderia
de escândalos, até a própria opinião pública passa a desintese amarar a um decreto legislativo que transferia praticamente
ressar-se pela apuração total dos_ fatos que vão para o anedotário: o anedotário da bicicleta, do guarda-chuva, do filtro, essa competência para o Chefe do Poder Executivo. Quero
aproveitar o momento e congratular-me com V. Ex•, que
enfim, de tudo isso; como disse ontem ou anteontem aqui,
usa a tribuna deste Senado na busca da moralização dos costusó se esquece um escândalo porque um maior surge no dia
mes políticos deste País, e dizer que somo a minha palavra,
seguinte. Não _se dá satisfação ao -povo, que tOma~ Conhecios meus gestos_ e o meu trabalho nessa cruzada a que V.
mento dos atas de corrupção pelas denúnCias da imprensa.
Ex~ se propõe, e que terá o apoio -de todo o Senado da RepúE fica revoltado! O Governo não tem dinh~iro para fazer blica.
funcionar os hospitais; fião tem dinheiro para dar aumento
O SR. PRESIDENTE (Magno Barcelar)- Nobre Senaao funcionalismo; não tem dinheiro para pagar mil melhor
dor Amir Lando, a Mesa pede a V. EX" que conclua, tendo
salário mínimo; mas tem dinheiro para comprar bicicletas, em vista que há uma sessão do Congresso convoCa para daqui
guarda-chuvas, filt~os superfaturados, como também, para a um minuto:
contratar empresas·, pelo seu notável saber, quando elas têm
O SR. AMIR LANI)O- Nobre Senador EpitáCio Cafeum ou- dois meses de existência. Tudo isso é muito triste;
representa ·uma página da nossa História que eu ·desejada teira, não há d4v,ida de que V, Ex~ dá um brilho especial
ver virada. Afinal de contas, o Presidente d~ .República, em ao meu pronUnciamento, como o fez tan-tãS vezes, e agora
seu discurso de ç:ampanha em favor dos- descamisados e das realça aspectos fundamentais desse cenário doJorqso, desse
mudanças neste País, prometeu. solenetemente, que comba- cenário' sem hotizonte, que estamos atravessarido nesses dias
teria a inflação. ESse combate não passou de um projeto de obscuros.
lei que tramitou, passOu pelo Senado Federal e foi para a
No entanto, alguma luz me parece que se insinua. Esta
Câmara dos Deputados. Não adianta haver leis, se elas não luz vem do_ MP e do Tribunal de Contas da União que comesão cumpridas. Será que temos que elaborar_ um_ projeto de - çam a investigar esses casos, de superfaturamento, essas falcalei, dizendo: As leis devem ser cumpridas. Revogam-se as truas constanteS, esses atas de corrupção, e começa como
disposições em contrário? Essa é uma situação_ difícil. Esta_mos também o fez o Tribunal de Contas do meu Estado fazendo
passando por um período que não deve fazer parte da nossa uma devassa na administração estadual.
História, da nossa caminhada para dias melhores. Estão dizenComo instituição auxiliar do Pode_r Legislativq, o Tribudo ·que o Brasil está entrando na modernidade. Es~a moder- nal de Contas tem como missão constitucional, competência
nidade não acrescenta, não soma, não melhora a noss~ ima- que pode, efetivainente-, ofertar dados a est_a Cas;;t, Se -inStado
gem, que - de certa forma - denjgre o homem público. de forma constante e inteligente e fornecer os elemen.tos para
V. Ex• assistiu ontem à votação do aumento dos funcionáriOs melhor apurar-se a execução orçamentária.
-·
e dos parlamentares? De repente a imprenSa se volta e diz
Não podemos ser, aqui, apenas homnens que fazem as
que Papel Noel chegou primeiro à Câmara dos Deputados. leis, não podemos ser apenas esculpi,ndo legisladores escuMas como Papel Noel chegou primeiro, se ele não trouxe pindo uma legislação questionável, devemos ser, sobretudo,
uma Calói para cada um? A minha Calói, eu não recebi.
os fiscais da lei; devemos ser os fiscais da execução orçamenO SR. AMIR LANDO - E àquele preço, sobretudo.
tária. E devemos ter, no Tribunal de Contas, este braço técnico, esta atuação eficiente para proporciar á Nação que repreO Sr. Epitácio Cafeteira - A que preço não rece
bi meu guarda-chuva sem o meu filtro. Tem-se a impressão sentamos uma visão clara de aplicação das verbas públicas.
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Assim, Sr. Presidente, pretendia ir mais longe, porque agora, e nos casos futuros que envõlvam denúncia dessa meso assunto é imenso e a corrupção -é maioi' .QUe todo$ _nós. ma.natureza. "Agora, ·é só sair no jqrpal, que_ acionaremos
Mas lanço uma voz, como se fosse de vestal, para manter as inspetorias", destaca o ministro. Daí que, para ele, ~·o
a chama viva e uni:r:-se éõrp. aqueles que combatem a corrup- pessoal das inspetoriaff terá que ler os jornais todos os dias,
ção, e unir-se àqueles que ainda acreditam que é preciso salvar tantas as denúncias que surgem na imprensa".
o Brasil. E tenho a certeza de que, apesar de todos esses
Em Curitiba, o- inspetor do TCU no_ Paraná, Dilermano
desvios, apesar dessa avalanche de corrupção que~ aos poUcos, PietSzkOwski, pediu a seus funcionários que redotirem suas
vai inundando a terra brasileira, os valores morais e éticos atenções sobre os papéis que vistoriam a regiorial da Fundação
são mais fortes e, como pilastras, hão de resistir para a salvação Nacional de Saúde Inclusive, os que s~ r~!aciçnam c~m a
nacional.
compra das 23 mil 500 bicicletas; feitas pela FNS junto a
Convoco, ·nesta hora, o. Executivo para que dê efetivaw- - Lojas d_o Pedro, que tem sede naquela capital. Mas o inspetor
mente curso às declarações que faz cons~antemente, para que lembrou que ·não. lhe cabe, em tese, promover aúditoria na
dê eficiéncia e eficácia a essa sectêtãrla de .corp.bate _à corr~p- licitação das bicicletas, por ela ter sido f~ita em ~rasflia. A
çãu, que não seja lá um antro de proteç~o aos ;;ttQs: lesivos inspetoria do TCU no Paraná, segundo Dilermano, "é de
ao patrimônio, e sim, um órgão atuante_como uma antecâmara rqtina, ~ até a_g01:a não foi ã.putada qualq·uer irregularidade".
da punição dos delitos.
-Coiiicideritemente, havia dois analistas financeiros vistoriando
Em ·minha vida sempre depositei confiança e fé no Brasil. a FNS local, o que levou Dilermano a checar a comprã ·ctas
E continuo a fazê-lo, apesar de todo esse imenso cçnário bicicletas.
que me apon.ta soluções contrárias, de um ~Xnário adverso
que desenha a vitótia...do~_~clvers_ários. Mas acr~djto porque
.AICe~i: superf~turada é a mãe
"Superfatunida é a'nlãe de queridhVéntou esta estória",
a idéia, por mais frágil que seja, quando justa e verdadeira,
pode conquistar os conrçôes de todos os brasileiros-e salvar declarou ontem o ministro da S_aúde, Alceni Guerra, ao ser
o País.
questionado, ·na Câmara dos Deputados, pela imprensa, sobre
(Muito bem!)
o caso da compf"ã' das bicicletas com superfaturamento. usó
não_ falo um palavrão etn reSpeito âs pessoas que ·estãó me
DOCUMENTOS AOS QUAIS SE REFERE O ouvindo. Todos nós moramos no Brasil e sabemos que o frete
SR. AMIR LANDO EM SEU DISCURSO:
deullla mercadoria com_prada a esta distância encarece o produto. Foi fe-ita uma auditoria. A- diferença de preço se deve
Correio Braziliense ao fi'ete.-Estas São bicicletas para o interior do Nordeste e
Brasília, sexta-feira, ·6 de dezembro de 1991- 'do -Amazonas".
- Alceui Guerra explicou que a Cdmpra foi totalmente efeTCU COMEÇA A INVESTIGAR
tiiãCla em Curitiba, no Paraná, a mais de três mil quilómetros
· SUPERFATURÀMENTO.
- 'do seu local de destino, porque representva uma compra urCarlos Alberto Silva
gente. "Não houve descentralização porque e·sta era Uma comA sétima Inspetoria Regional _d.q_ T!iP.un.ai;de Contas da . pra urgente. As próximas compras, que se"ráo beni maiores
União (TCU) já está na Fundação Nacional de Saúde (FNS). que esta, setão regionalizadas".
O ministro da Saúde se esquivou pottrês vezes de responfazendo o levantamento das notas e guias referentes à.aquisição de 23 mil 500 bicicletas que, segundo reportagem do Cor~ der o porquê de as bicicletas se destinarem ao interior do
reio Braziüense, resultaram em superfaturamento. O ministro- Nordeste e Amazonas e estarem armazenadas em Brasília
relator, Fernando Gonçalves, pediu pressa aos inspetores, e não explicou o motivo que levará o Governo a pagar um
já que o recesso do 'tCU está marcado para começar no dia
novo frete do DiStritO Federal ao destino final das bicicletas.
23 deste mês.
-_ __ _
- -Alceni Guerra descartou qualquer possibilidade de reGonçalves gar:inte que o relatório- da insp_etoria -~~tará nunciar ao cargo. HNão sou h_o_mem de r-enúncia", destacou,
pronto semana qüe vem: HE até o recessb~- eniítir~rao x:nenos acrescentando que só tomaria tal atitude se fosse para ajudar
esse resultado, se nãO o meu próprio parecer". Ele não acre- o Governo, uo que não é o cason. Ao retorna_r à Câmara
dita que a eleição do novo presidente do TCU, marcada para à tarde, o ministro estava menos raivoso, mas nem por isso
a próxima quarta-feira, venha a atrapalhar o andamento do calmo. Atribuiu a nova suspeita a uma campanha _contra a
processo relativo à compra das bicicletas. "Vai_ ser uma coisa sua imageffi, -desencadeada por pessoas já identificaPas.
HQs autores deste movimento de desestabilização são Iirápida, até porq:u~ a posse só será em janeirO"; expljcou o
ministro, que acreditã venha ser o _mínistro Carlos Atila o gados ao mundo político e económico", disse Alceni. Ele,
entretanto, não cita os nomes, que, garante, ter detectado.
próximo presidefl.te_.
O voto de Gonçalves, e a sua decisão_ de antecipar-se "Ninguém vai me arrancar isto", desafiou. O ministro da
ao co-ngressn;na instauração da sindicãncia na FNS, tern;_inou Saúde afirmou ainda que a presidente da FNS, Isabel Stefano,
virando norma de procedimento para ·o TCU, a partir de está mantida no cargo.
L
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O ronlwdmcnto do tl"mlsfJOrte dmi bicidctmt mastr.a (JUe el~1s s~írmn dt.· Siio l'aulo, uo:'io de CuritibH

JUSTIFICATIVA QUESTIONÁVEL
Eliane Rocha

· Para entregar um lote de 300 bicicletas.. safdo_ dir.etarnente
da fábrica da Calói, em São Paulo, no almoxarifado da Fundação Nacional de Saúde (FNS), do Ministério da Saúde, em
Brasília, conforme contratado com a empresa paranaense Loja
do Pedro, a Transtotal. uma das transportadoras que integra!Tl.
o gr.upo australianO TNT, no Brasil, cobrou Cr$974 mil 576.
e 27, custando cada· unidade Cr$3 mil 248 e 59 .. O conheci·
mento de Transporte Rodoviário de Cargas, de 29 último,
co·nlesta o argumento da FNS de que havia pagq mais caro
do que deveria· pelas 23 mil 500 bicicletas.
A garantia de estoque, o que propiciaria a entrega imediata de 23 mil500 bicicletas, foi um dos argumentos utilizados
pelas Lojas do Pedro para justificar··perarite a auditoria da
FNS o motivO- de ter proposto preço acima do praticado no
mercado, tanto por lojas de varejo quanto pelas empresas
que participàrani"da licitação. A FNS acatou, também- sem
que tenha pesquisado-. um frete de Cr$11 mil 760 por bibicleta, conforme a firlna paranaense garantiu·· custar o transporte de cada unidade.

~o preço.sím'ples do tian~Pôrte: seguftdO ã.s Lojas do
Pedro, estariam incluídos taxas de seguro c diárias das mercadorias. Somados dariam oito por cento do valor da bicicleta
.adquirida pela FNS. EntretantO, a·empteSa par3.naensi: pa:gou
Cr$3 mil 248 e· 59,- incluindo o seguro. A diária, segundo
um vendedor da Transportadora Transtotal, não é cobrado
pela empresa.
Uma provável explicação da FNS e das Lojas do Pedro,
de que o preço para transporte estimado seria unlà média
entre todas as 23 rnil500 unídades a serem enviadas aos Estados do N'orte e Nordeste, além de. ârasília, não encontra·
suporte nas contas das transportadoras. O frete de uma mercadoria de São P~ulo para Belém, no Pará, ficariá o dobro,
praticamente, _do cobrado da capital paulista, segundo algu~
mas. A própria Trànstotal, de acordo com um de seus vendedores, cobraria pouco mais que o dobro para levar uma mercadoria para a capital paraense.
Por ser considerada eficiente, pontual e segura. qualquer
transporte realizado por uma das empresas do grupo TNT
chega a ter o preço um pouco superior ao de outras firmas.
_Ela dá ainda um prazo para pagamento de uma semana e
mais dez dias_, após a data da entrega, enquanto a Loja do

8836 Sábado 7

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (seção II)

Pedro recebeu do FNS o valor da compra tão logo as bicicletas
conforme~ previsto tio edital
'

chegaram ao_ seu· local de orige!Jl,
de licitação:

Collor aposta em seu m-inistro
O presidente Fernando CoiJor fez ontem uma declaração
púhlica de apoio ao ministro da Saúde, Alceni Guerrft. Collor
se disse satisfeito com o desempenho e dedicação do ministro
que vem cumprindo com suas ''inúmeras e milhões de atividades". Para o presidente a compra superfaturada de 23 mil
500 bicicletas para FundaÇão Nacional de Saúde (FNS) do
Ministério da Saúde não deve ser vista como um fato de muita
gravidade.
Eu aposto no ministio Alccni. Ele tem -sido um ministro
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conforme previsto no edital". O item 3.1.3 previa: "O p-razo
de validade __ n.ão poderá ser inferior a 30 dias,úrcis .... ".
O motivo da desclassificação tev~ que ser conhecido, pessoalmente, pelos participantes, já que a FNS não pu,blicou
o resultado detalhado no DOU do dia 13 de novembro. rr~~
das empresas: a Roby, Vitate.St:e Matil. recorreram do resultado, mas perderam conforme pare~er da ~ro~t.tradoriâ. 'da
FNS de quarta-feira.
Uma das empresas que ofereceram preços bem menores
que a Hclvé_tka, derrotada pela palavra "úteis'', afirma. ainda.
que a vencedora ofereceu um _produto- diferente e aquém do
especificado pela FNS.
·
· ·
DÍVIDA COM AS LOJAS DO PEDRO ·VAI CRÉSCER
Isabel de Paula

que vem cumprindo com as suas atrihuições, é de uma dedicaA dívida do governo co"m a emptesa parana:ense Lojas
ção exemplar. Ele vem_ não s6 tentanto mas Obtendo resultados
muito positivos", declarou o presidente. COIIor n-ão poupou do Pedro, vencedora da licitação pata a v'enda ·de bicicletas
elogios ao ministro que esteve no Palácio do Planalto ontef!~ superfaturadas, será ainda maior a·Partir do dia ]3 próximo.
de manhã em despacho extraordinário .. Aiceni_Querra apre~ Conforme o contrato feito co-m a Fundaç!io Nacional de Sa.úde
sentou suas justifiCativas ao Presidente, que se disse satisfeito (FNS) a partir de 30 dias 'úteis da data da licitação ~ 4 de
-J_l_O_v_embro ~todos os estoqueS enttegues serão corrigidos
com as explicações dadas pelo ministro.
·
____ _
Em uma clara demonstração de confia"nçã na justificittiva pelo fndice Setorial de CustoS, iilexist'ente Olicálm'ente-.coril
apresentada, Collo-r '•recOffiendou" ao miniStro da Saúde que a desativação -das ·câma·ras seto:riais. ·R~ta saber qual será
distribuísse para a· imprensa as explicações que levou ontem a base de reajuste.
A firma Lojas do Pedro tem um prazo de até 90 dias
para o PaláCIO do Planalto. No dia em que o Correio Brazi~
liense publicou as _denúncias de superfaturamento, Alceni para entregar de 23 mil 550 bicicletàs. Pode; portanto, apreGuerra se recusou a falar sobn: a compra· das bicicletas. A - _sentar a mercadoria até quatro de fevereiro -de 1992, Cobrando
presidente da FNS ficou encarregada de d_ar as explica~6eS novos teajUStes, desde que não de_scumpra o c~Onogramà de
para a imprensa. DepOis do encontro com Collor o mhlist_r~ entregás: O Procurador-Geral da FNS, Wenceslau Pereira
df Abreu Filho esclareceu ontem que o valor total ~·compra
da Saúde recebeu a impre-nSa e negou o s'u"perfaturamento.
Collor confirmr,u a participação do mi_rilstro. na próxima das bicicletas é de Cr$ 3 bilhões 451 milhões 500 mil, Cr$
144 milhões acima do iniciâlmente 'diVulgado. Além das 22
terça~fcira, na Comissão deFina;itçis-e_TdDut3.çã9 da Câmara
dos Deputados, que deCidiu ínVestigar as denúncias. Q:PreSi- mil 500 unidades femininas a Fundação Nacional de ·saúde
dcnte considerou as informações com 6aie· SUficfentc para adquiriu mil do modelo masculino inserid3.s numa ségunda
ser apresentada aos parlamentares. Segundo _C9l1Qr_, Alceni Nota de Empenho.
Wenceslau Filho informou ainda maioreS-detalhes sobre
Guerra compareceria à Câitiara ·"rrú~snlo si! inaõ fo:!fSe- Coiivo:.
v~nçla de.20 mil talh~s de barro pelas Lojas do.Pedro ao
cado".
seu amigo fn;g~ês, Q Mipist~ri~ da S<;tú4C;- A fundação Nacional de Saúde pagou Çr$ 12 mil ,450 por cada filtro. de dez
Mochilas também têm problemas
litros, enquanto no mercado pode sq encontrado por Il}~J}OS
Os agentes comunitários de_saúde, além dC-pedalar bici~ de Cr$ 8 mil.. A empresa foi contratada sem licitação ,d,evido
cletas com suspcita!:l" de serem superfaturadas, vão carregar a uma solicita,ç~Çl de "emergência" do Ministério da. Saúde
sobre as costas_ mochilas que poderiam custar menos que cin- para deflagrar a Operação de Combate à_ Cólera. Segundo
qüenta por cento do valor g_ago pela Fundação Nacional de -O- procurador o preço não estaria superfaturado porque nele
Saúde (FNS).~ Através do edital de n" 13/91, publicado no estão embutidos gastos com transporte .aéreo até Tefé e Tabã~
Diário Oficial da União (DOU), do dia 20 de setembro, a tinga (AM), além das embalagens.
~
~
,
FNS realizou uma tomada de preços parã a oompra de 22
A _Lojas do Pedro venceu dois outros- fornecedores, a
mil 500 mochilas de nailon. A licitação foi realizada_no dia Astrolar_Cqmércjo e R,epresentações Ltda .. e a Casa São Luiz
21 do mês seguinte. O resultado, lançado no DOU do dia Ferragens Ltda .• amb.a~ ;do Pistrito Federal, numa escolha
13 do mês passado, _deu como vencedora a empresa Lona entre firmas consideradas idôneas <:: cOnstantes no cadastro
Helvética de São Paulo, que cobroo Cr$ 196 milhões 672 da Fundação. As empresas do Distrito Ft!deral só CO.vta~am
mil: Cr$ 75 milhões 487 mil acima de uma das concorrentes.
com filtros de parede e. não atendiam às exigêncais da popu~
Participaram da licitação para a compra das 22 mil 500 Iação da região amazónica. No total, o .Governo pagou a
mochilas 13 empresas. No preço, peso cinco nos critérios de Lojas do Pedro Cr.$249 milhões pelas 20 mil unidades. "Numa
julgamento, a Helvética ficou em quinto lugar. Mas, apesar segunda compra de 40 mil talhas, optou-se pelo levantamento
de oferecerem valores bem abaixo da vencedora- uma delas de fornecedores no mercado e cinGO. empresas, dentre elas
a Confecções Roby de São Paulo apresentou um preço total ·a fínml Lojas do Pedro. _venderam a mercadoria. "O preço
de Cr$ 121 milhões 275 mil por todas as unidades -:-foram médio ficou em Cr$13 mil. 79", esclarece o procurador Wenceslau Filho que foi o furi:cionário da Fundação Nacional de
desclassificadas.
Segundo a Procuradoria_da FNS. a RoQy. Matil, Aquários Saúde indicado pela Presidente Isabel Stefano, para fornecer
e Diana foram desclassificadas no- item prazo de entrega, já informações sobre o caso das bicicletas. Num clima de tensão,
que na proposta substituíram a palavra "úteis" para "data ontem, houve um .. jogo de empurra na casa. Isabel Stefano
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acarretando uma despesa maior de Cr$112.387.SOO,OO. AdesproporcioOalidade teria também ocorrido _em relação às outras
concorrentes, entre as quais a Lojas do Pedro.
a atribuição ao procurador.
Embora o responsável pela empresa, Paulo SérgiO, tenha
Uma urgência sem sentido
admitido que não houve má-fé, seu advogado argumentou
Os agentes comunitários de saúde que usarão as 23 mil · que a discricionaridade foi substituída por ato arbitrário ilegal,
SOO bicicletas adquididas da firma Lojas do Pedro ainda estão em virtude de um julgamento faccioso, na forrila mais insidiosa
em fase de treinamento. O ministro da Saúde, Alceni Guerra, de desvio de poder, razão pela qual o Judiciário tem anulado
afirmou, ontem, no entanto, que a compra denunciada por julgamentos em que se descobre a perseguição-ou favoritismo
preços superfaturados fora feita com urgê-ncia para atender administrativo, sempre OOm prejuízo do erário público.
ao programa. Até agora só o Ceará tem agentes atuando
Ciclista não compraria
numa ação iniciada em 1987.
Duzentos e 20 mil candidatos inscreveram-se no programa
Miguel Duarte da Silva Júnior, campeão brasileiro de
em 400 municípiOs, mas ape"ífas 12 mil foram selecionados resistência e representante do Brasil nos Jogos Pan-americanos
até o momento. Houve problemas administrativos e de inge- · de 1971, em Cali, e nas Olimpíadas de Munique em 1972,
rência política do processo seletivo na Bahía e em parte do vende e. conserta bicicletas. Ele não cpmpraria 22 mil e 500
Rio Grande do Norte, e por isso, os sete mil agentes previstos Calei Poti p-ata os agerites de _·saúde _usarem. Elas não são
para a área ainda serão escolhidos. A expectativa é reunir apropriadas para este tipo de serviço, explica.
19 mil agentes até o fim do ano e 4S mil em 1992 só no
Já o bicicleteiro paulista Santi Bérgamo é mais cauteloso.
Nordeste. Em todo o Brasil o núme_ro chegará a c-em t:nil A PoÜ_éj-!ma bídcle~a t;:onluiil_. n-ão há nada que a desabone,
no ano que vem.
_é_mais apropriada para mulhereS, ou padres, que usam batinas
O critério de indentificação do n_úm_ero de agentes neces- _compridas.
sários em cada município segundo -o coordenador-geral do
Apesar de terem opiniões _um pouco diferentes sobre a
programa, Helvécio Bueno, foi o de um agente para cada adequação do modelo Poti, num ponto eles concOrdam. Por
grupo de cem a 150 famflias. Por esse cálculo a distrib_ll;ição que o Ministério não comprou diretamente ~-a~ ~~bricas?
de agentes é a segUinte: Maranhão - dois mil e 900; Piauí
Presidente vê lei frouxa
-um mil e 500; ceará - seii:nrtil e cem; Rio Grande do
· Norte -um mil e 400; Paraíba- um Iiiil e 60_0; Pernambuco
O Presidente Fernando Collor confirmou, ontem, que
-três mil e cem; Alagoas - mil e 400; Sergipe - 500 e enviOu ao Congresso Nacional projeto de lei alterando o DeBahia- sete mil.
creto-Lei n9 2.3Dn.- de 1986, que regu!amenta as licitações.
As bicicletas estão distribuídas assim: Pernambuco Collor criticou a legislação em vig~r. cri<;tda, duran~c o goverpo
dois mil e 670; Ceará - quatro mil; Rio Grande do Norte Sarney, reconhecendo que abre brechas para o que considerou
- mil 250; paraíba - mil 380; Bahia - quatro mil 32S; equívocos. A legislação é muito frouxa~ tem partes escusas
Alagoas -mil170; Sergipe -S45; Piauí- mil380; Maranhão e dá alternativas e oportunidades para que, com base na lei,
-dois mil e 680; Pará- mil; Amazonas- mil; Goiás- alguns equívocos _sejam cometidos, disse o Presidente em enmil e Região do Entorno -mil e cem.
trevista ontem de. manhã.
O Presidente reconhece que está tendo problemas com
as licitações, realíiadas por órgãos do governo. Por isso mesmo
Guarda-chuva sob suspeita
A tomada de preços para fornecimento de 22 mil SOO teria enviado ao Congresso o projeto com novas regras para
guarda-chuvas destinados a agentes de saúde pela Fundação a realização de licitações estabelecendo modificações e tentanNacional da Saúde está tendo seu resultado questio"nado no do dificultar ao máximo a possibilidade de haver fraude. Para
Tribunal Regional Federal de Brasília. A empresa Aquarius o Presidente muitos dos erros, como no caso das bicicletas,
Comercial Ltda., através de seu advogado, Wagner Nunes ocorrem sem má it;Itenção.
de Castro, alega que houve superfaturam-ento por parte da
PRINCIPAIS DENÚNCIAS SOB INVESTIGAÇÃO
empresa Vencedora, a Casa -CirúrgiCa Ltda., com um prejuízo
1. FAE- A Procuradoria investiga denúncias de irrede Cr$ 112milhões para o Governo.
O pedido de Mandado de Segurança já foi distribuído gularidades na aquisição de Cr$ 57 hilhões em :ne-renda escopara a 1' Vara Federal, cabendo ao juiz João Baptista Coelho l_ar. A operação fOi concretizada no dia em que Carlos Chiare IIi
Aguiar conceder ou não limil'!ar para sustar a emissão de. deixou o Ministério da Educação.
2. USINEIROS- A Procuradoria investiga denúncias
empenho para a empresa vencedora da concorrência. A Aquarius pede ainda que seja a concorrência adjudicada e homolo- de que usineiros de todo o País teriam sido ht.."ndiciados pelo
Banco do Brasil na renegociação de suas dívidas.
gada para si, ou definitivamente anulada.
3. INSS--::: O Ministério Público, com base na conclusão
O advogado considera que a Aquarius foi prejudicada
em detrimento da Casa Cirúrgica. É que os gu"arda-chuvas do trabalho da CPI que investigou aS fr3.-udes contra a Previda proposta da Aquarius tiveram notá zero no quesito "quali- dência, vem desenvolvendo inquéritos para apurar as respondade", embora nos demais itens "tenha superado largamente sabilidades e punir os fraudadores.
a empresa Casa Cirúrgica".
4. CAFÉ - Com base em um dossiê elaborado pelo
A Aquarius questiona o fato de o produto ter sido habili- Ministério da Economía. o Ministério Público está investitado â concorrência na fase_inicial, para depois, na pontuação, gando o "caso do café". Empresários brasileiros se utilizaram
ter sido conside_rado_imprestável. Questiona, aiD.da, a despro- de informação privilegiada, pas-sada por um integrante da
porcionalidade de pontuação no critério de pre-ço, pois a Casa equipe da ex-Ministra Zélia Cardoso de Mello e obtiveram
Cirútgica Cotou o material 128% acilna, o -ql,!e ·caracteriza lucros consideráveis com operaçõeS de compra c venda de
a ocorrência de preços superfaturados em face da diferença, café na Bolsa de valores de Novã _Iorque.

primeiro pas-sou pára oc diretor de Administração, Carlos Pas-

tro, a função. Pastro mais tarde recusou--se a fala_r e transferiu

8838 Sábado 7

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Dezembro de 1991

5. LBA- A Procuradoria investiga o convênio firmado de afetar preços de mercadorias, bens e serviços. O pa_rlaentre a entidade e .a construtora paranaense Paes de Almeida, mentar também sugere que se proíba a percepção de vantagem
para a construção de 59 oficinas de trabalho para jovens defi- económica para intermediar a liberação de verba pública de
cientes.
qualquer natu~eza, ainda que seja através da elaboraç-ão de
6. LBA 1 -Em outro proceSso, a Procuradoria analisa projeto ou prestação de serviço de consulto ria e assessoraa denúncia de que aLBA teria comprado, em dezembro de menta.
1990, 186 mil cestas básicas sem concorrência. A LBA teria
Uma das mudanças sugeridas pelo parlamentar gaúcho
prevê que, além do enriquecimentO ilícitO, São considerados
pago Cr$ 1,1 bilhcio, valor 20%- superior 3.0 :do mercado.
7. LBA 2 -A Procuradoria apura denúncias sobre atos de improbidade os que causam prejuízo ao erário ou
a compra de alimentos· pela Superintendência da LBA no património público os que atentam contra os princípios fundaRio.
mentais da administração pública e os que violam direitos
R. CEF _Neste caso. está sendo inv~stigado um con- e garantias individuais. Assim-COmo o enriquecimento ilícito,
trato de financiamento firmado_ entre a Caixa e 0 empresário os a tos de improbidade implicarão a perda de função pública,
Eduardo Ribeiro, amigo do Presidente Fernando Co_IIq:x:. Se- _ aplicação de multa civil, suspensão dos direitos políticos, e
gundo as denúncias, 0 empresário teria sido beneficiado em na proibição de contratar através do poder público ou receber
· pú blico.
benefícios ou incentivos fiscaiS e: creditícios. No caso de enridctrimcnto do patrimóniO
-----quecimento ilícito, perdem não só o _agente p_úblico,_mas ta_m9. INTE_RMEDIAÇÃO - As denú~Ci3s feifas pelo bém o terceiro beneficiário dos- bens ou valores acrescidos
Gove~ador C1r_o Gomes e pelo deputa~o Lms Ro?~r.t«: J?Onte
ao ·seu património.
·
-_
sob_:e mt~rmed~a~ão de_ verbas fede:als pelo M_Jmste:JO ~a
O substitutivo do senador Pedro Simon também propõe
Açao_S?cJ~I. tam,be~ esta o sendo motivo de uma l.f!y_estJgaçao -~---que fica proibido reçeber, para si ou para outra pessoa, dinheido Mmtsten~ Pu?I1co; -_- _
_ ____- - - -.--- ~
--'--r(,--ou qualquer bem de valor económico. Se se tratar de preEstes ~ao, e~ smtese, alg~~s dos caso~ mats famosos sente recebido na qualidade de representante do Estado, inde corrupçao, a~plamcnte nottoados pela Imprensa. Mas, corpora-se imediatamente ao património público.
s:s. Sen~d_o__res. e bom que nos lembremos de q~e e.sta Ca_sa
Para garantir-mecanismos que viabilizem a adequada apJinao está md1f_erente a esse lamentável quadro. Tres d_~as atras, cação da lei, o texto de Simon também fortalece a atuação
vot~mos aqm o I!_a~ecer do nob:e Se~ad9r P~~r? _SJmon, ao - do Ministério Público, ao ampliar seus poderes na investigação
pr?Jeto do Goverbo sobre en~Iq~ccnn_ento_ IhCito. E, para do fato e na sua participação do processo. Maior margem
mm~. orgul.ho~amente p~sso dtzer .que _ ~sta, Casa tor~ou o
de manobra também é conferida â ação da Justiça, quando
prOJeto m~1s. ~Ig<?roso contra ~ste tlpo de cnme, ampliando o senador Pedro Simon sugere a ampliação dos prazos de
o texto de JntcJahva do Executivo.
prescrição dos Crimes.
Eu teria tudo p3ra desanim~r. não fora o parecer do
Tuliia de defende de denúncia
Senador Simon. E não desiillmO porque acredito ser imporsobre amizade com cambista
tante dar, tambéril, um voto de con.fiança ao Exm" Presidente
da República, pelo envio de um projeto de lei pretendendo
J .C. Brasil -13-11-91
criar uma nova secretaria, ligada diret~mente ao Ministro da
BrasíJia -O delegado Romeu Tum a, diretor da Polícia
Economia. Fazenda e Planejamento, para apurar denúncias Federal, está convencido de que continua prestigiado pelo
de irregularidades praticadas dentro da administração pública presidente Fernando Collor e vai_~er mantido no cargo, apesar
federal.
das denúncias pulbicadas na edição desta semana da revista
Veja, apontando suas ligações com uma famJ1ia de cambistas
P!oo: Só ficou faltando Tum a.
da cid?-de. A casa de câmbio foi fechada há 10 dias, e seu
dono, preso. A reportagem- mostra que ó dele,gado foi padriSIMON ENDURECE LEI DA CORRUPÇÃO
nho de casamento da filha de Habib Salim El Chater~ dono
Jornal de Brasfiia, 20-11-91 da Habib Câmbio e Turismo, ti.ma das maiores bancas de
dólares da cidade. Além disso o delegado é freqüentadoi assíA Comissão de Constituição e Justiça do Senado examina duo do Restaurante Arabeske, que, segundo a revista, abriga
hoje o parecer do senador Pedro Simon (PMDB - RS) ao uma casa de câmbio clandestina. "É uma tentativa de me
projeto do GoverD.o sobre enriquecimento ilícitO< Entre as ridicularizar, mas que não prova nada contra mim'\ disse
alterações apresentadas, Simon amplia o elenco_ de condutas Tuma ontem a um parente.
_
que caracterizam este tipo de crime, e torna ainda mais rigoA argumentação de Tuma, exposta ontem em conversas
roso o texto de inidã.tiva do Executivo.
cõm parentes e amigos, que ligaram_ para dar ·apoio ao delegaO parlamentar tamb-ém anÍpiia a-Ie'iisi~-ção sobre -crimes do, é de que ele foi padrinho de casamento da fami1ia Chater,
de responsabilidade dos administradores, incluindo governa- quando a casa de câmbio ainda era legal. "Foi um grande
dores prefeitos, parlamentares e vereadores, entre outros ._de_boche", afirmou um parente do delegado. Tuma irritou-se
agentes públicos. Os. que nãO estão enquadrados nesta última ao ser comparado na reportagem com o trapalhão e desligado
categoria também_ são atingidoS pelas punições previstas em Agente 86. "A matéria não_ cita nenh~a prova contra ele,
lei, desde que induzam ou _conçorram_parlf-ã--prática de ato apenas insinua um tráfico de ínfluência, diz um membro da
de improbidade. O substitutivo de Simon também_ se inspira famí1ia.
o delegado passou a tarde escrevendo carta â revista,
em recentes acontecimentos noticiados pela Imprensa - denunciando a divulgação de informações privilegiadas -para em que_ confirma a amizade_ com as duas famílias, nias nega
considerar crime de improbidade o fato de alguém permitir que soubesse da casa de câmbio no restaurante~ ~-preferiu'
que chegue ao conhecimento de terceiros, antes da divulgação não ligar para o_ presidente CóliQr,_ Até o final da tarde, o
oficial, o teor de n;J.edidas políticas ou econ6miCâs capazes preSidente tanibé-nl -Dão havia ligado para Tuma.

Dezembro de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Tuma argumenta que, como mandou fechar a casa de
câmbio, deveria ser elogiado. "Ele não hesitou em ,prender
um amigo", defende um amigo do delegado. O delegado diz
que não tinha como saber que no restaurante fu_nCionava uma
casa de câmbio. "Milhares de pessoas vão àquele restaurante
e ninguém pode ser inCrlrilinado porque não viu o que não
era para ser visto", disse Tuma a· um amigõ. Um membro
da família de Habib Chater confirmou a amiza.Q~ dos dois.

"Sou mesmo amigo do homem e não

VO\J

negar isso", disse

também ontem o empresáriõ"Chater Nars, dono d_o Arabeske.
"Mas o resto da denúncia- éifle""ilfiJ:a"-, emendou.

DPF ressucita a Censura
São Paulo -'.O delegado José Orsomarzo .Neto, chefe
da Delegacia Fatendária da Polícia Federal em São Paulo,
tomou uma decisão capaz de fazer inveja aos mais ardorosos
defensores da extinta censura oficial. Logo depois do escândalo envolvendo policiais federais no desvio âe mercadorias
apreendidas como contrabando, OrsoiriarzO baixou· portaria
proibindo delegados e agentes de darem declarações à imprensa, impedindo o trânsito de jornalistas nas dependências da
Delegacia Fazendária e, além disso, iiistituindo a figura da
nota oficial, único meio de 1nformar, a pàrtír de agora, -sobre
casos que chegarem ã delegacia.
_
_
_~
Na portaria, o delegado invoca a CoriSt!fUíÇíO_e_o Código
Penal para justificar que a cenSU:i'a é Ilecessáriil para garantir
a honra e a imagem das pessoas, a integridade física e moral,
o sigilo necessário às investigações policiais. Ofsolnarzo considera que as entrevistas sobre apreensõeS feitas _pela Delegacia
causam transtomos às investigações. "Ficã.1D.Stittifda a partir
desta data a nota oflci3.1, em que um breve histórico será
fornecido pelo ServiçO de Coffiunii::3Ção Sócial, o necessário
atendimento à imprensa sem· menÇão a hõtn:es~âe pessoas,
mas somente ao_ órgão. "Cuinpfã"-Se", exige o- policial, no
texto da portaria.
A fama de explosivo, autoritário e reaéionáiio -aliada
ao conceito de íntegro e trabalhador- acom-panha o delegado
Otsomatzo desde que chefiava a Delegacia de Ordem Política
e Social (Dops) da Polícia Federal em São Paulo, em 1989.
Nessa ocasião, ele deixou o delegado Romeu Tuma.-em situação embaraçosa ao-expulsar do Dops um delegado estadual
lotado no órgão Augusto Torres, com _o filP,o do diretor do
DPF, Romeu Turna: Júnior. O motivo da reVolta foi a descoberta do passado político de Torres -amigo e freqüentador
da Casa de Tuma - que, durante o período da repressão,
foi militante estudantil. Orsomarzo considerou a presença de
Torres uma afronta e, para quem quisesse ouvir., chamou-o
de comunista iilfiltrado na Polícia Federal. O superintendente
do D PF em SãQP_aulo, Marco António Veronezzi, minimizou
o episódio.
SECRETARlAESPECJAL COMBATERÁ CORRUP_ÇÃO
Correio Braziliense
O Goyerno _vai fo_rtaleçer seu sistema de contrai~ interno
para combater a corrupção dentro do PodecE.Ãecutivo. De
acordo com_ projeto de lei_ enyiado ao COngresso Nacional,
o Presidente Collor pretende criar uma nova secretaria ligada
diretamente ao Miriistro -da Economia, Fazenda e Planejamento, para apurar denúncias de irregularidades praticadas
dentro da administração púb1ica federal.
A nova secretaria atuará cOmo auditora, .centralizando
o processo de controle interno do serviço público, hoje disper-
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so pelos ministérios. A Secoi será uma espécie de corregedoria
da administração pública, com poderes de requerer qualquer
tipo de informação ou documento de 6_rgãos do Executivo.
A Secoi vai antecipar-se, sempre que possível, ao Tribunal de Contas da União, apurando a má utilização de recursos
públicos não só no Governo, mas também nas empresas prestadoras de serviços. Vai fiscalizar operações de crédito, avais
e garantias, direitos e deveres da União. Deverá, também,
coordenar atividades de avaliação dos orçamentos da União.
A função da Secretaria de Cpp.trole Interno será zelar
para que o Governo seja o primeiro a saber, caso alguma
irregularidade ocorra na gestão- pública. Junto com ela, o
Executivo pretende criar, também, o Conselho Superior dos
Sistemas de Controle Interno, que terá integrantes da Secoi
e dos órgãos equivalentes no Legislativo e no Judiciário, para
promover a integração e a uniformização dos procedimentos
de fiscalização da aplicação do dinheiro público.
Pessoal-O secretário de Controle Interno será nomeado
diretamente pelo Presidente da República. mediante indicação do Ministrg da Economia. Uma das principais exigências
propostas no projeto de lei é que tenha experiência profissional
para o cargo e tenha "ficha limpa", sem envolvimento em
malversação de verbas públicas ou que tenha sido considerado
inocente pelo Tribunal de Contas e pela polícia. caso tenha
sido envolvido em qualquer problema nessas esferas. Além
disso, não poderá.atuar profissional que tenha atuado na área
de auditoria ou consultõria piivã.da nos últimos três anos.
O Estado de S. Paulo
ALCENI DERRUBA CONTRATO QUE.
FOI ASSINADO SEM LICITAÇÃO
Negócio de Cr$18,1 bilhões com firma do Paraná é suspenso
Alexandre Marioo
BraSI1ía-- O Ministro da Saúde e da Criariça, Alceni
Guerra, suspendeu ontem o contrato assinado com a empresa
Masters Consultores Associados SIC Ltda., de Curitiba, que
prestaria assessoria técnica aó ProjetO Minha Gente pa_~a ~
construção dos Centros Integrados de Apoio à Criança
(CIAC). Ele informou que a partir de agora as obras de cons·
trução ficarão mais lentas e não será mais possível fazer nenhuma previsão sobre o número de unidades que deverão ficar
pi:óntas até o firial do ano ou do Govetno. :
____ _
Alceni tomou essa decisão depois que o Deputado Alberto Goldman (PMDB - SP) ajuizou na JustiÇa Federal uma
ação popular para impedir a contratação da empresa_, f::ita
sem licitação. O__valor do contrato era de Cr$18,1 bllhoes.
"O Decreto-Lei nt? 2.300, que trata de licitações, me permite fazer essa contratação, mas, diante de tanta polémica
julguei conveniente suspender o contrato até que o Tnbunal
de Contas da União se manifeste_ a respeito", explicou o Ministro. A empresa, de acordo com ele, possui "notória especialização" em assessoria técnica para grandes obras, o que torna
o contrato legal.
Urgência- "Infelizmente, os Ciac já em contrução. terão
o ritmo das obras redu.zido", disse. Ontem, após urna visita
ao Ciac da Vila _Paranoá, em Brasilia, o Ministro afirmou
que a situação das crianças brasileiras "requer solução urgente".
Tal urgênc~a, em sua opinião, justifica a.contratação de
serviços sem concorrência. "Urna licitação leva cerca de seis
meses, desde o edital até a ,contratação", comentou. "Enquanto isso_, m~rrem mil crianças po~ dia no Brasil, que tem
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Sr. Presidente, iniciei es.se pronunciamento considerando
um adágio popular que dizia nquem aumenta seu conhecimento, aumenta também a sua dor". COriSíâerei em seguida
ou_tra leitura possível para o adágio, ein -que ·nem sempre
o conhecimento teiminava em dOr, quando se dispunha de
possibilidade de mudar o que estava errado, caso em que
caminharíamos para uin conheciriierito potencialmente libertador.
Em razãO diss_o tudo, Sr. Presidente, não vejo outro caminho senão o de reapresentar este projeto, para que meu conhecimentO da matéria se concretize-num C(!o_hecimento libertador. É minha única saída, caso contrâiiO,-parafraseando Camões, terei- de reconhecer "que só para mim o mundo está
desconcertado".
Era--o'·que~ tínhamos a dizer. MUito obrigado. (Muito
bemll

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) palavra ao nobre Senador Carlos Patrocínio.

Concedo a

O SR. CARLOS PATIWCÍNIO (I'FL -TQ.Pronllllcia
o seguinte discurso.}- Sr. PreSidente, Sr.s e Srs. Senadores,
a instalação da.indústria automobilfstica foi um dos_marcqs
mais importantes da fase dejntenso des.e.Q:yolvimentÇJ econômico que caracterizou o·Govemo do Presi9ente Juspe:lino K;ubitschek de Oliveira. Seu Goverrio t_eve grande visão cfuãil.do
criou um elenco de incentivos e facilidade_s para atrair impor-tantes fábricas-de_ veículos.
.. . ... _ ... ,
Já não há dúvida, entre os brasile_i_ios, de .que, nesses
30 anos de atíVídãde, a indústria autofnotiva disseminou ó
progresso e o bem-estar, melhorando os níveis de eficiência
dos transportes e ampliando o número de empregos. Criamos
o hábito do tú,itonlóvel rios limiteS ·coiüíOéiltais-<fOPaís, e
certamente contribuímos para forrilar m-ão-de-obra especializada de bOa __qualidade não apenas nas fábricas, mas em
._
todos os rinçõe~i" de noss.o iro.eqso território. .
A indústria autoinobilís_tica eXpandiu-se graças às facilidades e estímulos que foram oferecidos pelo Governo e pelo
intenso surto de desenvolvimento que CaracteriZou_ a maiô"r
parte da história económica brasileira, noS últimos trinta anos.
A partir da década de 80, todavia, tornaram-se evidentes a
baixa qualidade de nosso produto automobilístico e·seu alto
custo, evidenciados pela surpreendente modernização tecnológica que experimenta o mundo.
O Presidente da República não teve coristrangimento algum ao declarar, de público, que nossos automóveis eram
"verdadeiras carroças", tal o grande atraso tecnológiCo que
exibiam. A afirmaÇão do Presidente Collor, ao que se saiba,
não foi contestada_-pcir-Iifriguém, nem mesmo pelas empresas
multinacionais que fabricam veículos no B_ra.siL
Além de sua baixa qualidade, o veículo brasileiro tem
preço_ muito alto, se c.omparado com_os similares produzidos
em países do mundo desenvolvido. Bast_a_Qger que, neste
ano, os modelos zero quilômetro acumularam aumentos superiores ao rendimento do _dólar, ouro e poupança, perdendo,
apenas, para a Bolsa de Valores, que registra movimento
atípico em razão do processo de privatização põsto em prática
pelo Governo. De. tal forma sobem os preços dos veículos
neste País, qUe eles se transformaram _em ativo atraente para
os investidores e oobjeto de angústia párá a grande massa da
classe média, atormentada pela deterioração de seu poder
de compra.
Sr. Presidente, srs e Srs. Senadores, torna-se extremamente difíCil para o consumidor acompanhar a seqüência dos
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aumentos que se sucedem toda,s a~ semanas, desde setembn:>,
quando o Gov_erno decidiu a liberação_ d9 co.Qt~ole entã~ exercido. Em outubro, a maioria dos modelos teve reajuste de
50%, subindo novamente~ no início de novembro, 90%.
As montadoras alegam constantes_problemas com a cadeia produtiva, uma vez que o setor_de_~utopeças estaria
exigindo constantes e progressivos aumentos de seus produtos.
A dança desenfreada de preços na indústria automobilística
se verifica há ·vários anos, seiif que nossos governos revelem
disposição e força para exercer algum tipo de controle.
De janeiro a meados -~e novemb,ro, os automóveis SUbirim eri_tre 400 e 500%, ,enquanto a inflação, medida pelo
INPC, -acUmUlada até outubro, foi de 266%. Verifica-se, as_sim, um crescimento no preço real que varia entre 50 e 60%.
Com as sucessivas elevações, o Monza:- Class_i.c, o topo da
linha Chevrolet, custa agora 31 milhões, ou mais de 40 mil
dólares, preço de Mercedes Benz na Europa.
A comparação é mais chocante quando se observam os
preços internacionais. Um Ford :J;scort é ven.dido nos Estados
-Unidos por cerca de seis mil dólares, enquanto o similar nacio-nal custa, nos modelos mais simples, 16 mil dólares. Ainda
que seja desconta_da a carga tributária (IPI, ICMS,_:PIS), ainda
assim, o veículo brasileiro é vendido por dez mil dólares a
·---mrus. Há de se considerar que, no nosso caso, temos urna
mão-de-obra bem mais barata do que a norte_-americana. _
A indústria automobilística recebeu sólido apoio do Governo brasileiro em sua fase de implantação e crescimento.
Se é verdade que gerou empregos, recolheu impostos e serviu
para excepcional ampliação de n_ossa_frota de transporte público. e inâividual, continua protegida da concorrência externa
e goza, hoje, dos benefícios da reserva de mercado e de uma
situação oligopolizada- temos apenas quatro montadoras.
Não seria exigir demais pedir que os fabriCantes publicass_em dados e demais elementos comprobatórios de seus
custos de maneir;:,:~: a justificar os freqüentes·reajustes e preços
tão elevados para os seus_produtos, se ComparadOs com os
dos veículos estr::~:ngeiros, que apresentam nível incomparavelmente mais ã.lto de atualização tecnológica ..
Sr. Presidente Sr"' e Srs. Senadores, os carros ficam cada
vez m'ais fora do alcance da classe média brasileira, deviç,lo
a·a·alto preço dos modelos vendidos e às taxas de juros praticadas~ por imperativo da política de combate à inflação. Os
jurOs bancários sitUam-se, no BráSil, em torno de 40o/c ao
mês, enquanto, nos Estados Unidos, as taxas variam entre
-9,5 e 12% aó ano, já cõmputada uma inflação de 2,7%.
A institUiÇãO dos C6rYsórCiOs representou uma válvula de
escape para a perda de poder aquisitivo da classe média brasileira. Durante certa fase, o mecanismo fUncionotl admira-Velmente bem, servírido a fabricantes, cons!-!midores e revendedores. De un_s tempos- para cá, no entanto, a aventura dominou o negócio, de tal forma que se estima ein 30 mil o número
de veiculas pagos e não entregues 3os consorCiados.
Temos consciência de que as graves difiCuldades económicas e financeiras que vivemos submetem a indústria autqmobilística ·a uma série de embaraços. Basta diz(;!r gue_, segundo
cálculos das próprias montadoras, o Brasil deveria estar produzindo anualmente pelo menos dois milhões dC Veíc"lilos_ para
ter uma produção compatível com suas dimensões- A crise
deteriora o poder aquisitivo dos salários e reduz o raio de
ação do mercado. contraindo drasticamente a demanda._
Mas a crise, com todo o seu elenco de Conhecidos problemas, nãõ justifiCa os aumentos 3busi~o-~_q_~e têm. sidO noto_ria_-
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mente praticados no m·ercado de a~t<?~ºveis. Quando a produção chega a ser insuficiente _paia atender as necessidades
do mercado, vivemos sob o sígnO_do ágio_ cobr~dp na comercialização, sem que-õS governO~ tenhain r~v-~Jad_o qualquer eficácia na repressão a esse inStrumento ciiminoso de negócio.
Chegou a_ hora, Sr~ P_residente. de se repensar a indústria
automobilística- brasilejra para adequá-la aos interesses do
País, e não apenas dã.s montadoras multinacionais.- Para garantir margens de lucros mais altas, os fabricantes têm-Se esmerado na produção dos modelos de luxo.s6 ac:ç~síveis aqsconsumidores das mais altas faixas de renda._ Os próprios modelos
chamados de "médios" foge~ ao alcance d<;a classe média.
Sr. Presidente. Sr""~ e Srs. Senadores, todos.tcm_os ,cons-_
ciência de que a crise brãsileira é a mais grave e coniplexa
de quantas enfrentamos Tio curso d_e_ n_9ssa históricª. Sabemos
que, sem um esforço inaudito. aco!Jlpanhado de inevitáveis
sacrifícioS. difidTffie.lte ã venceremos. De m"inha parte, tenho
plena confiariÇa dC que o Brasil superará os obstáctJios_ e retomará a trilha do desenvolvimentu cconôrilico e do bcm-estar
social.
Porém, enquanto estivermos mergu!ha~~s__nas dificul<;j_ades impostas pela crise, precisamos cónéeber mecanismos ·de
estímulos adequados para levar as montadoras a produzirem
automóveis maís lnlratos se, portanto. acesslveis- a ·r.üTúCfaixa
mais ampla ·de consumidores. Por que a indústria a-utoffiobilfstica não se mostra Interessada em produzir modelos de
veículos que custem menos?
_
Esta é uma indagação que o Governo- já deveria ter-se
encarregado de responder. Se necessário, basta que se ofereçam estímulos para que os fabricantes explorem esse rico filão
do mercado. O. público não compreendeu por que a Volkswagen retir_ou-de linha o popular ''fusca'', hoje peça de cofecionador, disputado no mercado a preços surpreendentes.
A Fiat passou a produzir o Uno Mille, hoje o carro que
custa menos no Brasil, assim mesmo cotado.-a preço superior
a seis milhões de cruzeiros. A opção aa friOTú-ã-dOra italiana
foi-lhe extremamente compensadora, em tt;rmos_ comerciais,
contribuindo para a~J!lelitat sua participação no -mercado de
automóveis.
Faço um apelo, Sr. Pres_idente, ao Ministro da Economia,
Embaixador Marcilio Marques Moreira, para que determine
à sua assessoria a realizaÇão de estudos adequados sobre o
mercado de automóveis no B_r:.isil, construindo fórmulas para
incenti~ar a produção -de veículos mais baratos._ Ao mesmo
tempo, chegou_ a hora ~e acabar ~om _todos os privilégios
que foram criados para as mont~doras, ~brindo-se o mercado
à participação dos importados, através de uma. redução substancial nas alíquotas de importação.
_ .
Tais providências enquadram-se nos objet_ivos modernizadores do Goveáto, empenhado em liberalizar a_ economia
brasileira, eliminandO cartó"rios e privilégios de toda ordem
que comprometeni-â prátiéá do verdadeiro capitalismC!·
Sr. Presidente, Sr•~ e Srs. Senadores, recentemente o Congresso Nacional tomou deliberação de grande alcance e significado, ao aprovar, c_om altt;rações, proposta do Poder Executivo eliminando a- reserva 9e mercado para a indústria de
informátiCa, a pãrtir -'dá pf_óXimo ano. A presunção do Governo e dos Congress-iStas brasileiros foi a de que a indústria
nacional de computadores estará em condições de competir
com o produto estrangeiro, depois de oito anos de favorecimento e de incentivos oferecidos pelo Estado.
Mais razão teremos, agora, Sr. Presidente, sr-~ e Srs.
Senadores, ao exigirmos competitividade na indústria automo-

-hilíSt"ica,~ com

os veículos íritportac_los. As mOntadoras mtlltma_ciónais ~qui fnStaladas .g~zaram t~h1üt ~no,S ·de- ÍQ.CenfjVof e
ptiVílégios que deveriam te:r si.dO pó'r· elas: aproveítado"S para
aperfeiçOarü's seUs produtos- o que,lnfelizmente, não aCóntcceu.
--·- -· __ ,_ ·-Era o que eu tinha a d-izer~- Mu.ito obrig'ado. (Muito bein!)

O SR. PRESIDENTE (MagnoB4C!'lar)- Na presente
sessão terminou o prazo para _apreseiitã.ção de emendas ãs
seg-uintes matéri3:s:
- ··
-Projeto de Resolução n• 89, de !991, d.e autoria do
Senador Epitácio Cafeteira, que dá nova redação aos. artigos
·~ -.~
que menciOna do Regimento Inter_no;
-Projeto de Resolução n• 90, de 1991, que solicita auto·
rização para rolagem das Letras Financeiras. do Tesouro Muni~
cipal- LFfM- São Paulo, vencíveis no exercíciO de 1992,
no valor de Cr$ 97515.806.624,70, nos termos do cronograma
:
, -., _.. 1 -.- :.._;
especificado;
-Projeto de Resolução n• 91, de 1991, que solicita aUto·
rização para rolagem em mercado de 5.528.399.417 Letras
Financeiras do Tesouro do Estado daBahia- LFTBA;
-Projeto de. Resolução. n• 92, de 1991, que autoriza
a República FedeiatiV3 dO Biasil a ultímar a contratação de
operação ·cte crédito externó,_-no_-·valor_ de até CLS Hung.
12,000,000.00 Tdoze milhões de. dólares-convênio), junto à
empresa Meditór-Comerciàl S/A;_e__
_- .' -...
-Projeto-de Lei da Cântara n~ 98, de ,1991t. de iiii~r~~iya
do Preiidente da República, que dá nova· tedaçiíoadispositivos da Lei n' 2. 180, de 5 de fevereiro. de 195{ que ''óispiíe
sobre o-TribunafMarítiráo ... , ·alterada p~Jas L~is n9 5 3.543,
de 11 de fevereiro de 1959 e 5.o56;'cle 29 de junho-de i966,
·e pelo Decreto~ Lei n9 25, de 1\'de novembro de 19_66.
Aos Projetas não foram .óferecictãs emendas.
- O Projeto de ResoluÇão n• 89, de 1991, será despachado
às Ço.rnjssões de ConstituiçãO, Justiça e Cidadania, e Diretora;
e os Projetas de Resolução n~ 90, 91, 92_e Projet9 de Lei
da Câmara n"' 98, de 1991, serão incluídos em Ordem do
Dia, oportunamente.
. O SR. PRESIDENTE (Magno· Bacelar} -.Esgotou·se
hoje o prazo previsto no art. 91, § 3"', do Regimento.Intemo,
sem que tenha sido interposto recurso no sentido de inclusão,
em Ordem do Dia, do Projetp de Lei do Senado_n9_.37, de
1-991, de autoria do Senador Lavoisier Maia, que assegura
prioridade aos técnicos· agrícolas, engenheiros-a_grónomos e
médicos-veterinários nos projetas de reforma agrária.
_
A matéria foi aprovada em apreciação ~ndusiva pela
Comissão de Assuntos Económicos. . . ·- .. _
O Projeto vai à Câmãia dOs Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Lembro aos
Srs. Senadores que o .Congresso Naciol)al est4 convocado para
uma sessão.que.se realizéirá, hoje, às 12h no plenário da Câma'
ra dos Deputados.
·
A Presid~ncia d~signa para a- sessão ordinária de segunda-feira próxima a seguinte
'o

'

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE LEI DA
CAMÂRA N• 109, DE 1991
(Em regime de urgénciã., :rios tirmos dõ
art. 336, c, do Regimento Intenl_º.)
(Tramitando em conJunto Com o Projeto de Lei do Senado n• 162, de 1991.)
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Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 109, de 199L(!l'J.448/91, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dispõe sobre a Instituição
do Programa Nacional de Financiamento da Cultura e dá
outras providências. (Dependendo de pareceres das Comissões de Assuntos Económicos e de Educação.)

-2PROJETO DE LEI DO
SENADO N' 162, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno.)
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da CâmaM
ra n• 109, de 1991).
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n• 162, de 1991, de autoria do Senador Francisco Rollemberg,
que cria incentivos à promoção de natureza cultural e artística.
(Dependendo de pareceres das Comissões de Assuntos Económicos e de Educação.)

-3PROJETO DE LEI DA
CÂMARA N• 111, DE 1991
(Em regime de urgéncia, nos termos do
,
art. 336, c, do Regimento Interno.)
.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 111, de 1991 (n• 9191, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que autoriza a Companhia Vale
do Rio Doce- CVRD, a participar, minoritariamente, do
capital social da sociedade anônima a ser constituída sob a
denominação de Celmar S .A. Indústria de Celulose e Papel.
(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Económicos.)

-4PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N• 136, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno.)
Discussão~ em turno único; do Projeto de Decreto Legislativo n• 136, de 1991 (n• 33191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão ao Sistema Orós
de Rádio e Televisão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Orós, Estado do Ceará. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação.) .
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-6PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N• 4, DE 1987
Discussão, em turno único, do Projeto de D_eCreto Legislativo n• 4, de 1987 (n' 131186, na Câmara dos Deputados),
que aprova os textos do .PactQ Jnter_naciçnal sobre_Direit<?S
Civis e Políticos e do Pacto Intemacionai·sobre Direitos Econôinicos, Sociais e Culturais, _ambos aprovadC?s, _i!!-nto com
o Protocolo Facultativo relativo a esse último Pacto, na XXI
Sessão (1966) da Assembléia-Geral das Nações Unidas, tendo
PARECERES, sob n•' 460 e 461, de 1991, das Comissões
- de COnstituição, Justiça e Cidadania, pela constitucíonalidade; e
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional, favorável.

-7PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N• 14, DE 1988
Discussão, em turno único do Projeto de Decreto Legislativo n' 14, de 1988 (n' 19/88, na Câmara dos Deputados),
ql:le aprova o texto do Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da Colômbia sobre Sanidade
Animal para o_ Intercâmbio de Animais e Produtos de Origem
Animal, celebrado em Bogotá, a 9 de fevereiro de 1988, tendo
-PARECERES, sob n•' 468 e 469, de 1991, das Comissões
_ - de Const~tuição, Justiça e Cidadania, pela constitucionalidade; e
- de Rel~ções Exteriores e Defesa Nacional, favorável.

-8-
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PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 93, DE 1991-COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n~ 93, de 1991-Complementar, de autoria do Senador Maurício Corréa, que dispõe sobre as imunidades tributárias referentes às instituições de educaçãO e de assistência social, sem
fins lucrativos, tendo
PARECER sob n' 369, de 1991, da Comissão
- de Assuntos Eeonômicos, favorável, nos termos de
Substitutivo que oferece.

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 171, DE 1989-COMPLEMENTAR
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n9l?l, de 1989-Complementar, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que define, nos termos· do inciso I
do art. 161 da Constituição Federal, o valor adicionado para
fins de cálculo da participação dos municípios- na Receita do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação -de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, tendo
PARECERES favoráveis, sob n•• 428, de 1990, e 260,
de 1991, das Comissões
- de Assuntos Econômicos; e
- de Constituição, Justiça e Cidadania.

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N• 16, DE 1991
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda
à Constituição n• 16, de 1991, de autoria do Senador Alfredo
Campos e outros Senhores Senadores, que dá nova redação
ao caput do art. 64 da ConstitUição Federal, _instituindo a
alternância no início de tramitação de projetas de origem
externa. (Quarta sessão de discussão.)
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Está encerrada
a sessão.
(Levanta-se a sessão às 12 horas e 10_ minutos.)

-9-
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ATO DO PRESIDENTE N• 812, DE !991

Dezembro de 1991

-- ..
..
._
-- --.
-Diretora D 0 1, de 1991, resolve nomear LUCIMA_R MIRANDA SILVA ALVE,s-, para ex-ei'Ç~r O car~o, e01 corifiSsãp,

de Secretário Parlarilcintar, Código SF-úAS-102.1, do Q:Uadro

O Presidente do Senado Federaj) nos uso de suas atribui- de Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício no
ções regimentàiS regUiamenta~es, de çonformidade c9-91 a
delegação de competência qUe 1he foí OUtorgada pelo Ato -- Gabinete do Senador JoãC)__Fra1_1_ça_.
da Comissão DiretOia n~ ·z~ d~ 1973, de a~ordq com o disposto
Senado Federal, 6 de dezembro de _1991. - Senador
no art. 243, § 2•, da Lei n•8.112, de 1990 e no Ato da Comissão Mauro Benevides, Presidente.

e

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

ANO XLVI- N'181

TERÇA-FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 1991',

BRASlLIA- DF

CONGRESSO NACiONAL -----.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Beitevides, Presidente do Senado
Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Ne 218, DE 1991
Aprova o ato que outorga concessão à Rádio Universal de Morrinhos Ltda., para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodüusão sonora,
em onda média, na cidade de Morrinhos, Estado do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1' É aprovada a outorga de concessão à Rádio Universal de M«;>rrinhos Ltda., para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora, em onda média,
na cidade de Morrinhas, Estado do Ceará, a que se refere o Decreto n' 98.487, de 7 de dezembro de
1989.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de dezembro de 1991. ~Senador Mauro Benevides, Presidente.
Faço· saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado
Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Ne 219, DE 1991
Aprova o ato que outorga concessão à Rádio Sociedade de Soledade Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora na cidade de Soledade, Estado da Paralba.
O Congresso Nacional decreta:
_
Art. 1' É aprovado o ato a que se refere o Decreto n' 99.078, de 8 de março de 1990, que
outorga concessão à Rádio Sociedade de Soledade Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonorà; ·em onda média, na cidade de Soledade, Estado
da Paraíba.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de dezembro de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presi~ente.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
-Projeto de Decreto Legislativo n• 139/91 (n' 47/91,
na
Câmara
dás Deputados), que aprova a adesão do Brasil
1- ATA DA 227• SESSÃO, EM 9 DE DEZEMBRO
a~ Programa COSPAS.SARSAT, de localização, busca,
DE 1991
e salvamento de aeronaves e embarcações sinistradas, por
1.1 -ABERTURA
meio de sinais de satélites, bem como a concessão de crédito 1
anual- no valor de dez mil dólares norte-americanos ao
1.2~EXPEDIENTE.
orçamento do Ministério da Aeronáutica, de modo a per1.2.1- Ofícios do Sr. I• Secretário da Câmara dos mitir o cumprimento das novas obrigações financeiras adDeputados
vindas da adesão.
- N• 343/91, solicitando providências no sentido de
-Projeto de Decreto Legislativo n• 140/91 (n' 27/91,
que seja feita a substituiÇãO das folhas de __nt;t= 6 e 10, do na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do AcordoProjeto de Lei n• 1.448·B, de 1991, que dispõe sobre a Quadro de Cooperação Fazendário-Financeira, celebrado
instituição do Programa Nacional de _Financiamento da entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Cultura e dá outras providências, em virtude de ter sido Governo dos Estados Unidos Mexicanos, em Brasma, em
constatado erro nos seus autógrafos.
10 de outubro de 1990.
-Projeto de Decreto Legislativo n• 141191 (n' 46/91,
Encaminhando à •revisão do Senado autógrafos das
na Câmara dos Deputados}, que aprova o texto do Acordo
seguintes matérias:
de Cooperação para a Redução de Demanda, Prevenção
-Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n' 88190 do Uso Indevido e Combate à Produção e ao Tráficollícitos _
(n• 5.996/90, naquela Casa), que dispõe sobre a exploração de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, celebrado
de serviços de telecomunicações.
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
-Projeto de Lei da Câmara n' 122191 (n• 822/91, Governo da Rep6blica do Chile.
na Casa de origem), que restabelece os incentivos fiscais
-Projeto de Decreto Legislativo n• 142/91 (n' 36/91,
que menciona e dá outras providências.
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
-Projeto de Lei da Câmara n• 123191 (n' 3.278/89, sobre a criação de uma ComiSsão Mista de Cooperação;
na Casa de origem), que institucionaliza o Programa de celebrado entre o Governo da República Federativa do
Crédito Educativo para estudantes carentes.
Brasil e o Governo da República da Tunfsia, em Brasília,
-Projeto de Lei da Câmara n• 124191 (n• 1.913/91, · a 27 de novembro de 1990.
na Casa de origem), que dispõe sobre a base de cálculo
1.2.2 --Pareceres
das contribuições devidas ao Finsocial e ao PIS/Pasep e
Referentes às seguintes matérias:
dá outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n' 125/91-Complementar
-Projeto de Lei do Senado n' 114/91, que estabelece
(n• 60, de 1989, na Casa de origem), que disciplina os normas para o uso das técnicas de engenharia genética,
limites das despesas com o funcionalismo público, n-a forma
para a construção, manipulação, circulação e liberação de
do art. 169 da Constituição Federal.
moléculas ADN-recombinante e de organismos e vírus que
-Projeto de Lei da Câmara n• 126/91 (n' 2.165/91, os contenham e dá outras providências.
na Casa de origem), que dispõe sobre a coordenação do
-Projeto de Lei do Senado n•66/91, que dispõe sobre
programa nacional destinado às comemorações do cente- anecrópsia como método de diagnóstico médico e de investigação médico-legal e dá outras providências.
nário de nascimento do escritor Graciliano Ramos.
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-Projéfo de Lei do Senado n• 96/91, que altera a
Lei n"' 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que regulamenta
o Programa do Seguro-Desemprego e dá outrã.S providências.
-Projeto "de Lei do Senado n"' 151/91, que concede·
à mãe adotiva os direitos de proteção à matemjdade.
-Projeto de Lei do Senado n• 19/91, que toma obrigatória a inclusão de dispositivo de seguranÇa que impeça
a _reutilização -das seringas descartáveis.
-- Projeto de Lei do Senado n9 253/91, que dispõe
sobre a fixação de valores das anuidades, taxas e multas
devidas aos órgãos fiscalizadores do exercício profissional
e dá outras providências.
1.2.3 ....... Comunicações da Presidência

-Prazo para a tramitação e apresentáçâo de emendas
ao Projeto de Lei da Câmara n"' 122, de 1991, lido anteriormente.
-Prazo para apresentação de emendas aos Projetas
de Decreto Legislativo n• 139 a 142, de 1991, lidos anteriormente.
1.2.4- Requerimento
- N9 899/91, de autoria do Senador Esperidião Amin,
solicitando licença para afastar-se dos trab~lhos da Casa,
no dia 9 de dezembro do corrente ano. Votação adiada
por falta de quorum.
- N' 115/91, do Presidente da Comissão de Assunto•
Sociais, comunicando a aprovação do Projeto de Lei do
Senado n• 19/91, que torna obrigatória airiClusãb de dispositivo de segurança que impeça a reutilização nas seringas
··
descartáveis.
- N9 116/91, do Presidente da: ComiSsão de Assuntos
Sociais, comunicando a aprovação dó Projeto de Lei do
Senado n"' 151/91, qUe concede à mãe adotiva os direitos
de proteção à maternidade.
- N' 117/91, do Presidente da Comissão de Assuntos
Socais, comunicando a rejeição do Projeto de Lei do S~na
do n' 96/91, que altera a Lei n• 7.998, de 11 de janeiro
de 1990, que regulamenta o programa do Seguro-Desemprego e dá outras providências.
- N' 118/91, do Presidente da Comissão de Assuntos
Sociais, comimic3ndo a aprovação do ProjetO de Lei do
Senado n 9 66/91, que dispõe sobre a necrópsia como método
de diagnóstico médico e de investigação médico-legal e
dá outras providências.
~
- N' 119/91, do Presidente da Comissão.de Assuntos
Sociais, comunicando a· aprovação do Projeto de Lei do
Senado n"' 114/91, que estabelece normas para o uso das
técnicas de engenharia genética, para a conStrução, ma·nipulação, circulação e liberação de moléculas de DNA-recombinante e de organismos e vírus qu·e os contenham
e dá outras providências.
N' 120/91, do Presidente da Comissão de Assuntos
Sociais, comunica"ndo a aprovação do Projeto de Lei do
Senado n"' 253/91, que dispõe sobre a fixação de valores
das anuidades, taxas e multas devidas aos órgãos fiscaliza~
dores do exercício nrofissiorial e dá outras providências.
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1:2.6- éomuo!cação da Presldênc!a
-~ertura de prazo para interPoSição de recurso,

por um décimo da compostção da Casa, para os Projetas
· de Lei do Senado n" 19; 66, 96, 114,151 e 253, de 1991,
sejam apreciados pelo Plenário.
1.2.7- Discursos do Expediente
SENADOR NEY MARANHÃO -Política de combate à inflàçãO do Gove1 no Collor. Apoio e voto de confiança ao Ministro Alceni Guerrit. Fortalecimento e democratização do PRN.
SENADOR HUMBERTO LUCENA, como LíderProblemátiCa dO se·mi-árido nordestino, focalizando a
ameaça de nova seca na região e sugerindo a imple11_1entação de programa de irrigação para a sua solução. Apelo
no sentido da aprovação de projeto de lei de sua autoria,
em traniitaçâoo na ComisSão de Assuntos Económicos do
Senado, propondo a conversão de títulos da dívida externa
para investimentos 'no Nordeste.
SENADOR MAURÍCIO CORRtA, como LíderProjeto de resolução a ser apresentado por S. Ex~~ visando
à regulamentação de pedidos de remessa de matérias em
tramitação rto Senado para exame de suas comissões técnicas.
1.2.8 - Requerimentos
-N' 900/91, de urgência para o Ofício n• "S"/57/9),
de autoria do Banco Central do Brasil, encaminhando ao
Senado Fede~l, solicitação da Prefeitura Municipal de ParanagUá-PR~ DO Sen-ti"dC) de- ser- ãútõrlZada a-eJevaçao-dos
limites, junto à Caixa Económica Federal, no valor de
Cr$3.272.887.285,00, destinados à ampliação e melhoria
do sistema de abastecimento de água naquele Município.
-N• 901/91, de urgência para o Projeto de Lei da
Câmara n9 115, de 1991, qUe especifica a destinação dos
recursos originados por adicional tarifário criado pela Lei
n•7.920,de 12 de dezembro de 1989, que cria o Adicional
de Tarifa Aeroportuária e Qá outras providências.
- N' 902/91, de autori~ do Senador Humberto Lucena, solicitando a inclusão em Ordem do Dia do Projeto
de Lei do Senado n' 228/91.
1.2.9- Leitura de proJetos
-Projeto ·de Lei do Senado n'i 401/91, de autoria
dO Senador Nelson Caineiro, que ãttera ..ã. Lei n"' 5.550,
. de 4 de dezembro de 1968, que dispõe sobre o exercício
da profissão de Zootecnista.
-Projeto de Resolução n• 102/91, de autoria da Comissão Diretora, que institui ó Sistema Integrado de Saú-:de -SIS.
1.2.1«!_-

Comu~icaçõe_s

da Pres~encia

-Prazo para apresentação de emendas ao Projeto
de Resolução n' 102/91, lido anteriormente.
-Recebimento do Ofício n• S/62/91 (n' 7.906/91, na
origem), do Presidente do Banco Central, solicitando autorização para que o Governo do Estado de Minas Gerais
possa emitir e colocar no roercad.o, Letras Financeiras do
Tesouro do Estado de Minas Qe:r;ais-LFTM.G, para os fins
que especifica
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-Recebimento do Ofício n• S/63/91 (n' 7.907/91, na
origem), do Presidente do Banco Central, solicitando autoM
rização para que ó Governo do Estado do Rio Grande
do Sul possa emitir e ~lo~ar np:_m~_:r:Ç!QQ, Letx:~s __l!inanM
ceiras êlo Tesouro do: Estado do Rio Grande do Sul. LFTRS:Osfin~uê especiliêa.-: ·- •--- ~ .
. · ~~" .
-· - _:RecebimeníOdó Ofício n' S/64/91 (n• 7.909/91, na
origem), do Presidente do Banco Central, solicitando autorização para que o Governo do Estado do Rio Grande
• do Sul possa emitir e colocar no oercaddo_._J,~~tras Finan:ceiras do Tesouro do Estado Rio ran e do Sui-LFTRS,
;!'ara os fins que especifica.
.
-Recebimento do Oficio n• S/65/91 (n• 7.909/91, na
origem), do Presidente do Banco Central, solicitando autorização para que o Governo do Estado do Rio Grande

do 'Sul possa emitir e colocar no mercado, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul-LFTRS,
para os fins que especifica.
-Recebimento do Ofício n' S/66/91 (n• 7.910/91, na
origem), do Presidente do Banco-Central, solicitando autOrização para que o Governo' do Estado do Mato GJOsso
do Sul possa emitir e Colocar no mercado, Letras Finan~
ceiras do Tesolitâ do Estado do Mato Grosso do SulLFTMS, para os fins que !!Specifica.
-Recebimento do Oficio n"' 7.908/91, na Origem, encaminhando a complementação da documentação de empréstimo do interesse do Governo do Estado do Rio de
Janeiro.
·
1.2-11 - Comunicação

Da Liderànça do PFL 1 referente a substituição_de
membro na Comissão Mista destinada a analisar a Medida
Provisória n"' 300.
1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara n• 109, de 1991, que dispõe
sobre a Instituição do Programa Nacional de Finan_ciamen-.
to da Cultura e dá outras providências. Retirad9, nos termos do art. 175, e, do Regimento lnterno.
Projeto de Lei do Senado n• 162, de 1991, de autoria
do Senador Francisco Rollemberg, que cria incentivos ã
promoção de natureza cultural e artística. Retirado, nos
.termos do art. 175, e, do Regimento Interno.
Projeto de Lei daCãmara n• 111, de 1991, que autoriza
a Companhia Vale do Rio Doce- CVRD, a participar,
minoritariamente, do capital social da sociedade anónima
a ser constituída sob a denominação de Celmar S.A Indústria de Celulose e Papel. Aprovado, após parecer da conússáo competente. À sanção.
_
Projeto de Decreto Legislativo n• 136, de 1991, que
aprova o ato que outorga pennissão ao Sistema Orós -de
Rádio e Televisão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Orós,_Estado do Ceará. Aprovado, após pare~.r: da comissão competente. À Comissão
Diretora parii redação final.
Projeto de Lei do Senado n• 171, de 1989- Complementar, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que define, nos termos do inciso I do art. 161 da Constituição Federal, o valor adicionado para fins de cálculo
da participação dos Municípios na Receita do Imposto so-bre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
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sobre Prestação de Serviços de Transportes Interestadual
e Intermunicipal e de Comunicações. Retirado, nos tennos
do art. 175, e, do Regimento Interno.
Projeto de Decreto Legislativo n9 4, de 1987, que aprova os textos do Pacto Internacional sobre Direitos Civis
e Políticos do. Pacto Internacional_sobre Direitos Económicos, Sociais e Culturais, ambos aprovados, junto com
o Protocolo Facultativo relativo a esse último Pacto, na
XXI Sessão (1966) da Assembléia Geral das Naçóes UDidas. Aprovado. À Comissão Diretora para redação final.
Projeto de Decreto Legislativo n"' 14, de 1988, que
aprova ·o texto do Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da Colômbia sobre Sanidade Animal para o Intercâmbio de Animais e Produtos
de Origem Animal, celebrado em Bogotá, a 9 de fevereiro
de 1988. Aprovado. À Comissão Diretora para redação
final.
Projeto de Lei do Senado n• 93, de 1991 - Complementa_r, de autoria do Senador Maurício Corrêa, que disw
põe sobre as imunidades tributárias referentes às instituiR
çóes de educação e de assistência social, st:m fins lucr-ªt~v_p~.
Retirado, nos termos do RQS 903!91, para audiência junto
àCCJ.
. "··
. Proposta de Emenda à Constituição n~ 16, de 1991,
de autoria do Senador Alfredo Campos e outros Senhores
Senadores,_ que dá nova: redação ao caput do art. 64 da
ConstituiçãO Federal, instituindo a alternância no início
de tramitação de projetes de origem externa. Em fase de
discussão (4' sessão).

e

1.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
~-Requerimento

n 9 900/91, lido no Expediente da presente sessão ..Aprovado.
-Requerimento n• 901/91, lido no Expediente da presente sessão. Prejudicado, em virtude da falta de quorum,
após usar da palavra o Sr. Jutahy Magalhães.

1.3.2 - Comunicação ~a P~s~dêncla
Convocação de sessão- conjunta a realizar-se hOje, às
19 horas~ com Qrdem do Dia que design".
1-3-3- Discursos após a O relem do Dia
SENADOR EDUARDO SUPLICY - Solicitando
a transcrição nos Anais do Senã.do de matéria publicada
em órgão da Imprensa, intitulado !R negativo - "0 ovo
de colombo de Suplicy", relativamente a projeto de sua
autoria sobre imposto de renda 'negativo. considerações
sobre o tema objeto do Requeriniento n"' 856/91, apresentado em sessão anterior do Senado, solicitando auditoria
do TCU sobre o trabalho realizado pelo Grupo· criado
pelo Decreto n"' 99.608/90, concluindo por termo de confis~
são e assunção de dívida da Eletrq_brás com empresas credoras do _ setor.elétrico.
SENADOR MAR.CO MACIEL - Realização da I
Convenção da Delegacia da ADESG-DF, Associação dos
Diplomados da Escola Superior de Guerra, presidida pelo
Professor José Carlos Brandi Aleixo.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Projeto de
Lei do Senado n"' 101191, de sua autoria, que regulamenta
o § 3~' do art. 43 da Constituição, para assegurar incentivo
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da União à recupefação de terras áridas nas regi6es de
baixa renda.
1.3.4- Comunicações da Presidêncil;l

1.4- €NCERRAME!'<T0

-Indicação--dos Srs. Marco Maciel, Ibraim Abi-Ackel
e Genésio Bernardino, para "integrarem, na qualidade de
Representantes do Poder Legislativo, a Comissão do Bicentenário da Inconfidência Mineira.
-Abertura de inscriÇões para interpelações ao Sr.
Ministro do Trabalho e da Previdência S_ocial, cujo comparecimento ao Senado se dará no próXimo dia 11.
1-3.5- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão

3- ATO DO DIRETOR-GERAL
N' 8, de 1991

Terça-feira 10 8849

Z- ATOS DO PRESIUENTE

N'' 813 a 816, de 1991

4- ATA DE COMISSÃO
5- MESA DIRETORA

6- LIDERES E VICE-LiDERES DE PARTIDOS
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕF.S PERMANENTES

Ata da 227a Sessão, em 9 de dezembro de 1991
i

a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a LegislaLUra

Presiaéncia dos Srs. Mauro Benevides e Rachid Sa"Jdanha Derzi
Aprove1to a oporrunidade para renovar a Vossa Exce~
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM .SE PRElência pretextos de estima e apreço - Deputado Inocêncio
SENTES OS SRS. S.ENADORES:
Oliveira, Primeiro ·secretário. Affonso Camargo - Alexandre Costa - AntOnio Mariz
"Classe de contribuintes.
- Cor los De'carli - Chagas Rodrigues - Coutinho Jorge Art. 16. O tratamento fiscal previsto nos artigos preceBlcio Álvares - Epitácio cafeteira - Gerson camata - Hen- dentes somente incide sobre os rendimentos decorrentes de
rique Almeida - Humberto Lucena - Joao França - Joao aplicações em Ficart que atendam a todos ·os requisitos preRocha- Jonas Pinheiro -José Sarney - I.ouremberg Nunes vistos na presente Lei e na respectiva regulamentaçãO a ser
Rocha - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Maurfclo baixada pela Comissão de Valores Mobiliários.
eorrea - Mauro Benevides - Meira Filho - Nelson carneiParágrafo único. Os rendimentos e ganhos de capital
ro - Rachld Saldanha Derzi - Ruy Bacelar - Telmo Vieira. auferidos por Ficart, que deixem de atender aos requisitos
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de específjcos desse tipo de fundo, sujeitar-se-ão à tributação
presença acusa o comparecimento de 25. Srs. Senadores. Ha- prevista no art. 43 da Lei n" 7.713, de 22 de d~zembro de
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
198S.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1o Secretário procederá à leitura do Expediente.
CAPÍTULO IV
Do Incentivo a Projetos CuUurais
É lido o seguinte
EXPEDIENTE

OFÍCIOS
DO SR. J• SECRETÁRIQ DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS
PSCGSE/343191
Brasília.-3 de deze~bro de 1991
Senhor secretário,
CUmpre-me participar a Vossa Excelência jer sido constatado erro nos autógrafos referentes ao Projeto de Lei n"
1.448-B, de 1991, que "dispõe sobre a institUição dO Programa
Nacional de Financiamento -da Cultur~ e dá outras providências", nas partes' referentes aos arts. 17 e 29.
Dando conhecimento do fato a·V.ossa Exc,el~ncia, soljcito
as providências riecessárias no sentido de _que seja feita a
substituição das folhas d_e no 6 e 10. pelas Que encaminho,
em anexo.

Art. 17. ·co-m o objetivo de incentivar as ativídadcs culturais, a União facultará às pessoas físicas ou jurídicas a opção
pela aplicação de parcelas do Imposto sobre a Renda~ t,ítulo
de doações ou'patrocínios, tanto no apoio direto a projetes
culturais apresentados por pessoas físicas ou pessoas jurídicas
de natureza cultural, de caráter privado, como através de
contribuições ao Fundo Nacional de Cultura, nos termos do
art. 4", inciso II desta Lei, desde que os projetes atendam
ao~ critérios- estabelecidos no art. lo, em torno dos quais será
-dada prioridade de execução pela Comissão Nacional de InR
centivo à Cultura.
§ lo Os projetes culturais deverão ser subm~tidos à
SEC/PR ou a quem esta delegar, para efeitos de análise técnica
e financeira, para fins de execução e fisçalização, após aprovação pela Comissão Nacional de Inc~Qtivo à Cultura ou por
órgãoçanãlogos nos Estados. Distrito Federal e Municípios.
§ 2" O mecaniSmo de delegaçã_o de que trata o Parágrafo
anterior será a regra- geral e deverá observar, entre outros.
os aspectos de especificidade, abrangência e custos dos proje-
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tos, conforme ficar estabelecido no regulamento da presente desta Lei. no que se refere à aplicação de incentivos fiscais
nela previstos.
Lei.
. . - ...
§ 3° O regulamento disporá sobre os prazos máximos
Art. 34. O Poder Executivo. a fim de atender o disposto
para a aprovação dos projetes culturais propostos nos termos no art. 23, § io desta Lei, adequando-o às disposições da
Lei de Diretrizes Orçamentárias, enviará, no prazo de 30
desta Lei.
§ 4<> Equipara-se a projeto cultural, para os efeitos deste
dias,_Mc;msagem ao Congresso Nacional, estabeh:~cendo o total
artigo, o programa de trabalho anual de instituições com servi- da renúncia fisCal a correspondente can"
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos das seguinços relevantes pres~ados à cultura nacional, assim reconhetes matérias:
cidas. em cada caso, pelo CNIC.
§ 5<> O programa de trabalho anual mencionado no paSUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
rágrafo anterior, que obtiver aprovação prévia pela instituição
Ao Projeto de Lei do Senado n• 88, de 1990 (n•
cultural apoiada, será s~~metido d_iretamente à apreciação
5.996-B/90, na Câmara dos Deputados), que "dispõe
da Comissão NaCional de rncentivo à Cultura.
§ 6" Toda aprovação só_ terá eficácia após publicação
sobre a exploração dos serviços de telecomunicações".
de ato oficial contendo o nome do projeto aprovado e da
Subst~t~a-se o Projeto pelo seguinte:
instituição por ele.
Dispõe sobre o prazo para concessão para exploArt. 28. Com a fmalidade oc gararliir a participação
ração de serviços públicos de telecomunicações, relativo
comunitária, a representação de artistas e criadores no trato
ao art. 66 do Ato das Disposições Constitucionais Tran·
oficial dos assuntos da Cl)ltura e a orga_nização nac_iooal sistêsitórias.
mica da área, o Governo Ft~deral estimulará a institucionalização de Conselhos de Cultura no Distrito federal, nos EstaO Congresso Nacional decreta:
dos, e nos Municípios.
__ _
._
~--.
_ Art. 1o As concessões de serviços públicos de telecomu~
Art. 29. FiCa instituída a Comissão Nacional de Incen- nicações em vigor em 5 de outubro de 1988, não abrangidos
tivo à Cultura, com a seguinte composição:
pelo inciso Xr do art. 21 da Constituição Federal. ficam mantir -o Secretário da Cultura da Presidência da República: dos r;~os termos do art. 66 do Ato das Disposições ConstituH - os Presidentes das entidades supcrvisíõnadas pela - cipnais Transitórias, pelo prazo de 8 (oito) anos, a contar
da data da publicação desta lei, que poderá ser prorrogado.
SEC/PR;
rn - o Presidente d~ entidade nacional que congregar
Art. 2" Todas as empre~as que exploram serviços púhlios Secretários de -Cultura das unidades federadas:
cos de telecomunicações deverão destinar2% (dois por cento)
IV - um representante do empresariado brasileiro;
de seu faturamento bruto ao Centro de Pesquisa e DesenvolV - seis representantes de entidades associativas dos vimento da Telebrás- CPqD, para·a realização de pesquisas
setores culturais e artísticos de âmbito nacional.
na área de telecomunicações ..
§ 1" O Conselho será presidido pela autoridade referida
Art. 3" Esta lei entra em vigOr _n~ data de su~ p-ubli~
no inciso I deste artigo que, para fins de desempate terá voto cação.
-=-- Art. 4" Revogam-se as disposições em contrário.
de qualidade.
_
§ 2o Os mandatos, a indicação e a escolha dos represen(A comissão de E_~lucaç~o.)
tantes a que se referem os iOciso IV e V deste a~tigo. assim
como a competência da Comissão Nacional de lr;t~entivo à
Cultura, serão estipulados e definidos pelo regulamento desta
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 122, DE 1991
Lei.
(N• 822/91, na Casa de origem)
Art. 30. A SEC/PR, com a finalidade de estimuiar e
(De iniciativa do Senhor Presidente da
valorizar a arte e a cUltura, estabelecerá um sitema de premiaR~pública)
ção anual que reconheça as contribuiç"es mais significativas
para a área:
··
Restabelece os incentivos fiscais que menciona e
r - de artistas ou grupos de artistas brasileiros_ou yesidendá outras providências.
tes no Brasil, pelo conjunto de sua obra ou por obr.:~s indiviO Congi-esso Nacional decreta:
duais;
Ar:t, 1~ Ficam re~tabelecidos os seguintes incentivos fisI r - de profissionais da área do património êúltural~
cais:
Hf - de estudiosos c autores na interpretação crítica
I - -incentivos à exportação decorrentes dos regimes
da cultura nacional, através de ensaiOs, estudos e pesquisas. aduaneiros especiaiS de que trata o art. 78 inCisos C a HI
Art. 31. Fica instituída a Ordem do Mérito Cultural, dO DecietO-Lei no-37, de 18 de novembro, de 1966; '
cujo estatuto será" aprovado por Decreto do Poder Executivo.
II- manutenção e utilizaÇão do crédito do Imposto sobre
sendo que as distinções serão concedidas pelo Presidente da Produtos Industrializados relativo aos insúmos empregados
República, etn ato solene, a pessoas q·ue, por sua· atuação na industrialização de produtos exportados, 4e qoe trata o
profissional ou como incentivadoras das artes e da cultura, art. Y do D~creto-Lei n9 491, de 5 de março de 1969;
_III- crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados
mereçam reconheciinento.
Art. 32. Os reétirsos destinadas ao então Fundo de Pro- incidente sobre_ bens de fabricação _nacional, adquiridos no
moção Cultural, nos termos do art. 1", § 6", da Lei n" 7.505, mercado interno e exportados de que trata o art. 1?, inciso
de 2 de julho de 1986, serão recolhidos ao Tesouro Nacional I, do Decreto-Lei n 9 1.894, de 16 de dezembro de 1981;
___ .
IV --:- is_enç&o. e redução do Impos~o de Importação e
para plicação'pclo FNC, observada a sua finalidade.
Art. 33. O_.Departamento da Receita Federal, do Mi- Imposto sobre Produtos IJ!.diJ~trialjzados,_ ~ que_se refere o
niStério da Ecciriomia, Fazenda e Planejamento, no exercício- art. 29 , incisos I e II, alíneas a, a f, h e j, e o a_rt. 3 9 da
de suas atribuições especificas. fiscalizará a efetiva execução Lei n9 8.032, de 12 de abril de 1990;
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V- isenção -e redução do __lmposto de Importação, em
decorrência de acordos internacionais firmados pelo Brasil;
VI- isenção do Imposto sobre PrOdutos Indus_trializados

na aquisição de produto nacional por Lojas Francas, de que
trata o art. 15, § 3', do Decreto-Lei n' 1.455, de 7 de abril
de 1976, com a respectiva ·manutenção e Utilização do crédito
do imposto relativo aos insumos empregados na sua industrialização;
VII - isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados incidente sobre películas de polietileno, com a respectiva
manutenção e utilização do crédito do _imposto relativo aos
insumos empregados na sua industrialização, de que tratam
os arts. 1"' e 29 do Decreto-Lei n" 1.276, de-19 de junho de
1973;
VIII - isenção do Imposto sObre Produtos IndustriaR
lizados incidente sobre aeronaves de uso militar _e _suas partes
e peças, bem como sobre material bélico de uso privatiVo
das Forças Armadas, vendidos à União, de que trata o art.
1• da Lei n' 5.330, de 11 de outubro de 1967;
IX- isenção ou- redução do Imposto de Renda na Fonte
incidente sobre as remessas ao exterior exclusivamente para
pagamento de despesas com promoção, propaganda e "peSquiR
sas de mercados de produtos brasileiros, inclusive aluguéis
e arrendamento de stands e locais para ~xposições, feiras e
conclaves semelhan~~s, bem como as de instalação e manutenção de escritórios comerciais e de representaçã-0,-de armazéns, depósitos ou entrepostos de que trata o art. 3~ .do :OecreR
to-Lei n' 1.118, de 10 de agosto de 1970, com a redação
dada pelo art. 6• do Decreto-Lei n' 1.189, de 24 de setembro
de 1971;
X - isenção· do Imposto de Renda na Fonte íncídente
sobre as r_emes$as ao exterior de juros '<;levidos por fi~a'ncia
mentos à exportação, de que tratam o art. 1~ do DecretõRLei
n' 815 de 4 de setembro de 1969, com a redação dada pelo
art. 87 da Lei n' 7.450", de 23 de dezembro de 1985, e o
art. 11 do Decreto-Lei n• 2.303, de 21 de novembro de 1986;
XI - isenção_ do Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores MobiliárioS iilcidente sobre operações de fiminCfiüneruõ realjzadas
mediante emissãõ-âe conhecimento de depósito e warrant
representativos de mercadorias depositadas para exportação
em entrepostos aduaneiros, de que trata o art. 1~ do Decreto,Lej n• 1,469, de 18de abril de 1973;
' XII- isenção do Imposto sobrf .Ópeiações_de CredHo,
Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários incidente sobre operações de finandairiento realii:adas
por meio de cédula e nota de_ crédito-* -~xportação, de que
trata o art. 2• da, L~i. n' 6.313, .del6 de dezembro de 1975;
XIII- isenção do Imposto sobre_ Operações de Crédito,
Câmbio e Seguro, -ou Relativ~s i:!. _Títulos ou Valores MobiliárioS incidente sobre operações de. câmbio realizadas para
o pagamento de .bens importados, de que trata o art. 6<:> do
Decreto-Lei n' 2.434, de 19 de maio de 1988;
XIV - não-incidência da Contribuição para o Fundo
de Investimento Social- FINSOCIAL sobre as exportações,
de que_ trata o art. 1". § 3~, do DecretoRLei n" 1.9-:1-Q,, de 25
de maio de 1982.
XV --isenção do Imposto sobre_ e.rodutos IndustrialíR
zados para as embarcaçóes com a respectiva manutenção e
utilização âo crédito do imposto relativo aos ínsumos empregados na sua industrialização. de que tráta o parágrafo_ 2"
do art. 17 do Decreto-Lei n' 2.433, de 19 de maio de 1988,
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com a redação dada pelo Decreto-Lei n~ 2.451 .. de 29 de_ julho
de 1988.
§ 1~- Fica igualmente restabelecida a garantia de concesR
são dos incentivos fiscais à exportação de que trata o art.
3• do Decreto-Lei n• 1.248, de 29 de novembro de 1972, ao
produtor-vendedor que efetue vendas de mercadorias a empresa comercial exportadora, para o fim específico de exportação, na forma prevista pelo art. 1? do mesmo diploma legal.
§ 2~ São extensivos às embarcações._ como se exportadas fossem, inclusive às contratadas, os benefícios fiscais
de que tratam os incisos I a V deste artigo.
Art. 2~ Os efeitos do disposto no artigo anterior retroagem a 5 de outubro de 1990.
ArL 39 .As compras internas com fim exclusivamente
de exportação serão comparadas e_ observarão o mesmo regime e tratamento fiscal que as importações desoneradas__cow
fini exclusivamente de exportação feitas sob o regime de drawback.
-§ 19

O Poder Executivo adotará as medidas necessárias
para o melhor controle fiscal das operações previstas neste
artigo, bem corno indicará no enVio da mensagem do orçamento para 1992, a estimativa da renúncia- da receita que
estes incentivos acarretarão.
.
.,
§ 2~' Os incentivos previstos no caput deste artigo entraR
rão em vigor a partir de 1~ de janeiro de 1992.
Art. 4~ No prazo de dois anos a partir da data da publiR
cação desta Lei, o Poder Executivo-submeterá à apreciação
do Congresso Nacional, uma avaliação dos incentivos orarestabelecidos.
Art. so Ficam revogados os incentivos fiscais previstos
no art. 21 da Lei n' 7.232, de 29 de outubro de 1984; no
art. 32 da Lei n' 7.646, de 18 de dezembr9 de 1987 e na
Lei n' 7.752, de 14 de abril de 1989." · · ·
·- ·
MENSAGEM N• 188, DE 1991
EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DO
CONGRESSO NACIONAL
Nos termos do parágrafo 1~ do artigo 64 da Constituição
Fidenif, tenho a honra de submeter à elevada deliberação
de Vossas Excelências, aCompanhado de Exposição de MOtivos -do Senhor Ministro de" Estado interino da Economia,
fazenda e Planejamento, o anexo projeto de lei que •·Restabele'ce os incentivoS fiscais que menciOnou e-dá Outras p-roviR
dências".
· ·Brashia, 30 de abril de 1991.- Fernando Gollor.
ExPOSIÇÃO DE,MOT!VOS N• 122, 29 DE ABRIL "DE
.. 1991, DO SENHOR MINISTRO" INTERINO Di\ ECONOMIA, FA:z;t\~DA E PLANEJ.AJÍ.1ENTO . .
_ -E~celentíssim9.S.enhor Presidente d<,t República",
O Projeto de Recpnstrução Naciol).al elegeu a expansão
sustentada das exportações como um dos.objetivos_priotjtá.rios
para o reordenamento da economia brasileira e a retomada
, , .
. ..
de seu crescimento económico.
2. As razõ_~s_para is~o são de du~s çn:dens: de um lado,
a conquista de me.rc_açlos externos_ t!!m. ~feitos positivos para
a elevação do grau.d_e ~f\ciêncía da economia como Ufil: ~odo,
devido à transmiS~âo. 7 para o mercado, interno, de: padrões
do consumo e de produção mais elevados:- çle outro, a çxpansão das exportações. diante do seu efe.it01 Q:lultiplicador sobre
a evolução da rençl.~ htt_erna, se cons.titui ~Ql variável estratégica para alavan~?at Q aum:entu do produto global.
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POrém; no â-mbito internaciOnal, a disputa vitoriosa

por mercados requer, além da produção eficiente e com-elevado padrão de qualidade, medidas adicionaís de suporte no
campo institucional, corno, por exeiDp1o, a qUe perinite deso-

nerar a tributação ihdireta incidente em todo o processo de
fabricação dos produtos industrializados exportados, cuja prática é condizente com as normas do comércio internacional

e, por isso mesmo, largamente empregada pelos diferentes
países qu~ competem no comércio mundial.
4. A vista disso, o Governo vem direcionando esforços
no sentido de apoiar a dinamização dessas atividades, sendo
os exemplos mais recentes o projeto de lei enviado ao Congresso Nacional, tratando do financiamento às_ exportações,
e a sanção do Projeto de Lei Complementar que, entre outras
medidas, concedeu a manutenção do crédito do Imposto sobre
a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transportes e Co~
municações - ICMS de insumos empregados na fabricação
de produtos industrializados exportados.
5. Além dessas providências, e da apontada reestru~
turação competitiva do setor. que também é apoiada pelo
projeto de lei instituindo incentivos dentro do Programa de
Competitividade industriai, ora em tramitação no Congresso
Nacional, faz-se necessária a adoção de outras medidas de
apoio no sentido de fortalecer a posição de mercadq das empresas brasileiras no cenário internacional._ _
. . 6. Trata-se, na esfera tributária federal, de restab.ele~r
alguns incentivOS fiscais que, por força do disposto no art.
41, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, fo~
ram revogados a eartir de 5 de outubro de 1990. Esíe dispositivo, como se sabe, determinou com P$ incentjvos fiscais
setoriais em vigor na data da prolnulgação da Constituição
deveriam ser reavaliados, sendo que aqueles não fossem confirmados. por lei, no prazo de dois anos a contar daquela
data, seriam considerados revogados.. _
7. Diante do exposto, tenho a honra de submeter.à
elevada consideração de Vossa Excelência Projeto de Lei que
visa restabelecer, de forma seletiva, os incentivos fiscais à
exportação. Em segundo plano, o Projeto con~~pla também
alguns incentivos classificados como ímportantes do pórito
de vista econômiCo ou·social, igualment"e c_onside:rados r~vo_ga~
dos pelo citado d~pósitivci constitucionaL Finalmente, propõe
a eliminação definitiva daqueles incentivos a que se refere
o inciso III, do art. 1•, da Lei n• 8.032, de 12.04.90, que
se encontravam suspensa para reavaliação.
_
8. Cumprê ·ressaltar que, tendo em vista 6 -ob}etivo
maior de se recompor 9 equilibrio finance_iro do setor público,
o critério que norteou a presente propos1a_foi o·de apenas
restabelecer incentivos cuja supreSSão poderia afetar de forma
negativa e ampla o funcionam~nto Q_Q_~istema econômico,
como é o caso dos incentivos à exportação. Desonera fiscais
que buscam atender conduta de reciprocidade entre países
e outras elencadas_ ao abrigo da Lei n~-8.032, de 12.04.90,
que já havia rest_ringjQ_o as hipóteses. da isenção e redução
do !~posto de I_mp~_rtação, bem con;iq ~J\~nção p~ra _n:-aterial
bélico de uso prtvahvb das Forças Arma· as, e para as. embalagens de leite, completam o conteúdo da proposta.
· 9. O art. tn, em seu inciso I, restabelece os inc,entivos
do ·mecanismo de :~draw-tack", que cqnsis_t.em na restituição,
suspensão e isenção. do· Imposto de Importação II e Imposto
sobre·Produtos, Industrializados- ~PI q.a aquisição de insumos empregados na industrialização .de_. produtos _C!Xportados,
cada a importância crítica desse instrumento no de§~.t;tvol
vimento de nosso comércio exterior.

10. _O inciso ll, também com o objetivo de manter o
estímulo às exportações, assegura a manutenção do crédito
do IPI aos insumos empregados na produção dos bens exportados, dando complementaridade â disposição constitucional
de não~incidência do imposto nessas operações. Proposição
semelhante está contida no inciso III, que restabelece o_qédito
do IPI para bens adquiridos no mercado interno e exportados.
Cabe apontar que a referida manutenção do crédito do IPI
sobre insumos corresponde, na área federal, a mecanismo
congênere instituído recentemente no campo do ICMS, através da já citada sanção ao Projeto de Lei Complementar (n"
65, de 15.04.91), com vistas a desonerar dessejmposto toda
a cadeia produtiva dos bens industrializados exportados.
11. Pelo inciso IV são restabelecidas as isenções e reduções do II e !PI, referidas nos artigos 29 e 39 da Lei n"' 8.032,
_de 12-04.90, que tratam, entre _outras, desses benefícios à
importação de livros, amostras, bens adquiridos em Lojas
Francas, alimentos de primeira necessidade, fertilizantes, defensivos e partes e peças de reposição de aeronaves e embarcações, bem como as importações rea!-!zadas por esferas de governo, missões diplomáticas, partido_s políticos, organismos
internacionais e instituiÇões científicas.
12. O inciso V restabelece as isenções e reduções do
JI _realizados por força de acordos internacionais firmados
pelo Brasil e o inciso VI estabelece a isenção do IPI na aquisi~
ç~o de bens por Lojas Franças, tratamos-os como se expor~
tados fossem.
13. O incisO VII, objetivando e_vitar efeito direto sobre
a inflação ou criar tensões de- Custo no processo p-rodlitiVõ,
restabelece a isenção do IPI para a pelícúla de polietileno,
que é a·matéria-prima empregada na fabricação de embalagens
do leite, produto este considerado não.; tributável pelo imposto
e de fundamental importância na dieta básica da população.
14_ O inciso VIII restabelece a isenção de IPI para material bélico-~-aeronaves de uso priVativo das Forças Armadas,
uma vez que, neste· caso~ a· imposto acaba incidindo sobre
<fpt6prio Tesouro.
15. Pelo inciso X, também com objetivo de estimular
o desenvolvimento de nosso comércio exterior; é I-eStabeleCido
a·iserição do lt.t.posto de Renda na fonte sobre as remessas
ao exterior para pagamentos :de empresas com a promoção
das exportações, inclusive a realização de feiras e conclaves,
eVitando~se sobrecarregãt os custOS do setor exportac!_or, uma
Yez ql,le: os promotor~ estrailge~ros querem--receber pelos seus
seM~:; valo.res livres de impçsto. Pelo~ inciso é revigorada
a isenção de.sse mesmo imposto Sobre as- remesSas" dê jürõs
deviqqs .ROr financiamentos ã exportaçãO, com o objetivo de
elimin~r qbstáculos à captação de _recursos externos.
-' 16 ... Ús ~ocisQS
e XII restabelecem as isenções do
I~posto Sobre Operaçõ_e_s f~11:anc~irãs- I OF ~obre ?Per~ções
financiamentos: das exportações, rne.dia,nte omíSsã<;> ·de ~títúlos
!épn!sentativos de produtos destinaqos à exportaçãO e Çl~posi
tados em entrepostos aduaneiros e por meio de~ cé4u)a ou
nota de crédito à exportação. O inciso XIII restabelece a
isenção do"IOF para as operações de câmbio realizadas para
pagamento· de benS -imp-ortados, caminhando no ~eritido de
elim.iitài iesfrições não~ta_rifárias ao desenvolvimento do nosso
co"inércio -exteriOr. · ·
17. Por último, o i:õ:éiSo XIV restabelece ·a não-incidência do FINSOCIAL sobre as exportações e o§ 1' preserva
os benefícios fiscais de operações internas equiparados â_exportação, no ·caso de vendas a empresa comercial_exportadora
(trading companies). O § z~, por sua vez, assegura, que o

xr
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r~stabelecimento_dos incentivos se dará na _forma da legislação
Vlgente a 4 de outubro de 1990.
18. O art. 29 • por sua vez:, faz retroagir Os efeitos do
disposto no art. 19 a 5 de outubro de 1990, de modo a não
prejudicar as operações realizadas daquela data até a datl',
da publicação desta lei.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEIN' 37 DE 18 DE
NOVEMBRO DE 1966
Dispõe sobre o Imposto de Importação, Reorganiza
os Serviços Aduaneiros e dá outras providências (2)

19. A necessidade de retroagirem os efeiiõ-s da Lei até
aquela data prende-se ao fato de que, dada a ausência de
uma definição clara, do ponto de vista jurídico~ do que seja
incentivo setorial, os agentes económicos continuaram a operar como se os incentivo fossem ser mantidos, baseando-se
na lista contida na Medida Provisória ri' 287/90, a qual julgavam que seria reconduzida através de Projeto de Lei, uma
vez que, embora considerada insubsistente pelo Congresso
Nacional, não foi examinada quanto ào seil méritO:-

TÍTULO III
Regimes Aduaneiros Especiais

CAPÍTULO III
Importações Vinculadas à Exportação

-o

O exemplo maior da necessidade de retroaç~o da
Lei encontra-se nas exportações de manufaturados, para impedir que essas operações, realizadas a partir daquela data, sejam
oneradas com tributos, prejudicando uma atividade cujo de-:_
sempenho tem-se processado de forma contra-arrestagte a
recessão da atividade económica interna e ao_,~umento _dq
desemprego.
.. . . .
21. Assinale-se, também, que a referida retroação pÓssibilitaria o aproveitamento de toda a legislação complementar
relativa aos incentivos confirmados e que a medida em tela
não conflitaria com as norma~ que regem a Lei das Diretrízes
Orçamentárias, por duas razões: primeira, porque o_ orçamento para 1991 foi elãborado sem levar em consideração
os possíveis ganhos de receitas que adviriam da eliminação
desses incentivos: segunda, porque é temerário afirmar que,
no seu conjunto, a eliminação desses incentivos vá gerar algum
ganho adicional em receita fiscal. Isto porque, tomando-se
as exportações, onde à primeira viSta ocorre-tia: a m_aíor rên(íncia de receita fiscal, a eliminaÇão -dos_ be_nclfçio~ .teria efeito
exatamente contrário, na medida em que a perda de compatibilidade implicaria a qUeda quase imediata da reCeita do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas- IRPJ, pela reduç;io
dos lucros com a retração das vendas externas,_ e, num s~gundo
momento, também afetaria negativamente a ai'reéádação global, dada a supressão do_e_feito induzido que essas operações
exercem sobre a evolução da renda interna.
22. O art. 4"' revoga expressamente, na área do Imposto
de Renda, os incentivos relativos ao esporte amador, ao meio
ambiente, a aquisição de ações novas de empresas de informática e ao desenvo_lvimento do "software". l'al~. iné~!ftivoS,
que as encontraram suspenso e sujeitos à re-avaliação pot fórça
da Lei n' 8.032, de 12.04.90, estão sendo agora revogados,
uma vez que foram considerados disponíveis; seja por já terem
atingidos Seus objetivos, seja por terem se mostrado inefkazes
quanto aos propósitOs para os quais foram criadOS. ---23. Por último, destaco que, dada a premente ~ecessi
dadede se normaliz.ar, do ponto de vista jurídico, as operações
envolvendo os chamados incentivos setoriais, notadamente
aquelas relativas aQ setor externo, sugiro que o presente. Projeto de Lei, se aprOvado por Vossa Excelência, seja _encaminhado ao Congresso Nacional com solicitação de urgência.
Aproveito a· oportunidade para renovãr a-vossa Excelência os meus protestos- de estima e consideração. - João
da Silva Maia Ministro Interino da Econbmiã, Fazenda e Planejamento.
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Art. 78. Poderá ser concedida, nos termos e condições
estabelecidas no regulamento:
1-- Restituição, total ou parcial, dos tributos que hajam
incidido sobre a importação de mercadoria e exportada após
beneficiamento ou utlizada na fabricação, complementação
ou acondicionamento de outra exportada;
II- Suspensão do pagamento dos tributos incidentes sobre a importação de mercadoria a ser exportada após beneficiamento, ou destinada â fabricação, complementação ou
acondicioriamento de outra a ser exportada:
III- Isenção dos tributos que incidirem sobre importação de mercadoria, em quantidade e qualidade equivalentes
à utilizada no beneficiamento, fabricação, complementação
ouacondicionamento de produto exportado.
..... ..-; .... .-.-. -.................-..... ' ...... .- ... ·······- .... --·-· ... -· .... .
~-

-

·~ ••"• •• • •• ••• ••••••••"' ; . ; . , , . , ••• .- •• '"•••••uu•••~••••••• . . ••••••••••••••

DECRETO-LEI N' 491 DE 5 DE
MARÇO DE 1969"
~stímulos Fiscais à Exportação de Manufaturados
' ' • • •-• ~• ' • • ' " ' ' • • • • • ' • • •'• .~ ... • • • • õ • • • • • • • • • • • • • • • ,.,.,. ••~•• _ , , . , ••••••~ •,•~•

o.u• ~

A~i. 59 É assegurada a manutenção e utilização da cré:dito do IPI relativo às matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem efetivamente utilizados na
industrialização dos produto~ exportados.
.......• -~ ............... -· .. ·:• ............. : .... :·.~··t·";-· •._•.•••. ··~-

······l

~

DECRETO-LEI N• 1.894, DE'16 DE
DEZEMBRO DE 1931
Institui inCentivos ftSCais para empresas exporta<J_Qras de produtos manufaturados e dá outras providências

Art. 1<? Às eritpresa que exportarem. contra pagamentO
em moeda estrangeira conversível, produtos de fabricação
nacional, adquiridos,no mercado_ interno, fica assegurado:
I - o crédito do Imposto so_bre produtos industrializados
que haja incidido na· aquisição dos mesmos·:
no •••••• no•••••• •• •••••••••••••••, ••• •• •• •••••u•••••~•.•• , . , •• ..,•-••·•~·••·-• • ' • • • ' ' • • • • • • • ' • • • • • • •• • •• • • • • • • • • • •-•• • • • . . . • • • •• . , . . . . . . ~--·- . n • •···~ •• ~• •::-•••
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LEI N' 8.032, DE 12 DE ABRIL DE 1990

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

Dispõe sobre a isenção ou redução de impostos de
importação e dá outras proVidências.
•••

•••••~~n

.

-

.

DECRETO-LEÍ N• 1.455, DE 7 DE

~

'i

.. ,·~••••~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ' ' " - " ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' -

Art. 2o

As isenções e reduçOes do Imposto -de Impor-

tação ficam Iiinitadas exclusivamente:
I - às importações realizadas:
a) pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos
TerritóriOs, Pelos Municípios e pelas respectivas autarquias;
b) pelos partidos políticos e pelas instituições de educação ou de assistênCia soCial;
_
c) pelas Missões Diplomáticas e Repartições Consulares
de caráter permanente e pelos respectivos integrantes;
d) pelas representações de organismos internacionais de
caráter permanente, inclusive os de âmbito regional, dos quais
o BrasiJ seja membro, e pelos respectivos integrantes;
e) pelas instituições científicas e tecnológicas;
II- aos casos de:
a) importação de livros, jornais, periódicos e do papel
destinado à sua reprodução;
b) amostras e remessas postais internacionais, sem valor
comercial;
c) remessas postais e encomendas aéreas internacionais
destinadas a pessoa física;
d) bagagem de viajantes procedentes do exterior ou da
Zona Franca de Manaus;
e) bens adquiridos em Loja Franca, no Pafs;
O bens trazidos do exterior, referidos na alínea b do pará~
grafo 2' do art. 1• do Decreto-Lei n• 2.120, de 14 de maio
de 1984;
g) bens importados sob o regime aduaneiro especial úe
que trata o inciso III, do artigo 78, do Decreto~Iei no:> 37,
de 18 de novembro de 1966;
h) gêneros alimentícios de primeira necessidade, fertili~
zantes e defensivos para aplicação na agricultura ou pecuária,
bem assim matérias-primas para sua prqdução no Pafs, importados ao amparo do art. 4o:> da Lei no:> 3.244, de_ 14 de agosto
de 1957, com a redação dada pelo art. 7(' do Decreto-Lei
n' 63, de 21 de novembro de 1966;
l) bens importados ao amparo da Lei n' 7 .232,~ de 29
de outubro de 1984;
j) partes, peças e componentes destinados ao reparo, revisão e manutenção de aeronaves e embarcações;
1) importação de medicamentos destinados ao trat~men
to de aidéticos, bem como de_instrumental científico destinado
ã pesquisa da Síndrome da Deficiência Imunológi~ Adquirida, sem similar nacional, os quais ficarão iSentos, também,
dos tributos internos;
m) bens importados pelas áreas de livre comércio;
n) bens adquiridos para industr~a~i~açâo-nas z_o;nas de

Processamento de Exportações (ZPE). ~ ,

.

Parágrafo únic;o._,!\s isenções e r~duç6es refendas neste
artigo serão concedidas com observância do disposto na legislação respectiva.
Art. 3» Fica assegurada a isenção ou redução do Imposto s-obre Produtos Industrializados, conforme o caso:
I - nas hipóte~es previstas no art 1 2 9 desta lei, desde
que satisfeitos os recj_uisitos e_ c'?ndiçõ~s·exigidas p~ra a conces~
são do benefício análogo relativo ao Imposto de Importação;
II- nas hipóteses de tributação especial de bagagem ou
de tributação simplificada de remessas postais e encomendas
aéreas internacionais.
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Dispõe sobre bagagem de passageiro procedente
do exterior, disciplina o regime de entreposto aduaneiro.
Estabelece normas sobre mercadorias estrangeiras
apreendidas e dá outras providências.
o, • r
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Art. 15. Na zona primária do Porto ou aeroporto poderá ser autorizado, n.os termos e condições fixados pelo Ministro
da Fazenda, o funcionamento de lojas francas para venda
de mercadoria nacional ou estrangeira a passageiros de viagens
intern3Cí0nais, saindo do País ou em trânsito, contra pagamento em cheque de viagem ou moeda estrangeira conversível.
............................ ; ...... ~- ... .-•.·.·.-.•.•.•..-.•.... -~ .• :·..••....... . rtt.
§ 3~ Quando se tratar de aquisição de produtos nacionais, estes sairão do estabelecimento industrial ou equiparado
com isenção de tributos.
· - ·
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DECRETO-LEI N' 1.276, DE 1'' DE
JUNHO DE 1973
COncede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados e dá outras providências.
O Presidi:úlie da República, usando das atribuiçõe_s que
Jhe.. confere o artigo 55, item II, da Constituição, decreta:
Art. 19 É Isenta do Imposto sobre Produtos Iüdustrializados a película de polietileno, _em tiras _e em foxma tubular,

classificada nos itens 39,02-04.99 e 39.02-99.00 da tabela anexa
ao regulamento baixado com o Decre_to n<:> 70.162, de 18 de
_ ~
~_
Art. 2° Fica- âssegüiãOã a maTIUienção do crédito do
imposto relativo às matérias~primas, produtos intermediários
e material de embalagem efetivamente utilízados na industrialização dos produtos referidos no artigo precedente.
Art. 3° Este decreto-lei entrará em vigot na dé',ta de
sua publicação, revogadª"s as disposições em contrário. .
Brasflia, 1• de junho de 1973; !52" da IndependênCia e
85" da República.- EMÍLIO G. MÉDICI- Antônio Delfim

fevereiro de 1972.

Netto.
DECRETO:LEI N' 5.330, bE 11 DE OUTUBRO DE 1967
Inclui, nas isenções do Imposto Sobre Produtos In~
dustrializados, material bélico e aeronaves de uso mi~
Iitar.
Art. 1<:> Acrecentem-s_e, na alteração 3" do art. 2~ do
Decreto-Lei n<:> 34, de 18 de novembro de 1966, os seguintes
incisos:
- "XXXVI -material bélico, quando de uso privativo das Forças Armãdas e vendido à União;
XXXVII - as aeronaves de uso _militar, suas partes e peças, quando vendidas à Utiião."
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Art. zo Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.
Art. 3~ Revogam~se as disposições em contiáiio~
DECRETO-LEI N• 1.118, DE 10 DE
AGOSTO DE 1970
Dispõe sobre medidas fiscais de estímulo à expor·
tação e dá outras providências.
Art. 3~ Poderá ser concebida redução ou restituição do
imposto de renda incidente sôbre as transferências para o
exterior, a título de pagamento de despesas com promoção
e propaganda de produtos brasileiros~ inclusive aluguéis e
arrendamentos de "stands" ou locais para exposição e feiras,
de escritórios comerciais, de armazéns, ou de depositas, quando o benefícios o- co:ril)_)tõvar haver exportado produtos manufaturados, diretamente ou através das entidades referidas no
artigo 4• do Decreto-lei número 491, de 5 de março de 1959.
Parágrafo únicO. O Ministro da Fazenda disciplinará
a aplicação do disposto neste artigo.

............

-···-·-~·····

..

...-.~..---·~ ---~·········.··-

............

~····--···

DECRETO-LEI N' 1.189, DE 24 DE
SETEMBRO DE 1971
Dispõe sobre incentivos à exportação dos produtos
manufaturados.
Art. 6• O artigo 3• do Decreto-Lei n' 1.118, de 10 de
agosto de 1970, (*)passa a ter a seguinte redação:
"Art. 3~ Poderá _ser concedida redução ou Isen~
ção do imposto de renda incidente sobre as remessas
para o exterior, decorrentes do pagamento das_ despesas
com promoção, propaganda e pesquisas de mercados
de produtos brasileiros, inclusive aluguéis e arrendamentos de stands e locais para exposições, feiraS e conM
claves semelhantes, bem como as de instalação e manutenção de escritórios comerciais de representáçâo, de
armazéns, depósitos ou entrepostos, bem como quaisquer outras injciativ"a.S-vinculadas à c:;xportação de produtos nacionais, desde que previamente aprovadas.
Parágrafo único. Q_ Ministro da Fazenda regulará
a aplicação do d_isposto neste artigo,"
.............................

-~~~·!•
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DECRETO-LEI N• 815, DE 4 DE
SETEMBRO DE 1969
Isenta do imposto de renda na fonte ou juros e
comissões que especifica pagos no exterior, decorrentes
da exportação de produtos na~ionais.
Os Ministros da Marinha de Guerra, do EXército e da
Aeronáutica Militar, usando das atribuições que lhes confere
o artigo 1• do Ato Institucional n' 12, de 31 de agosto de
1969, combinado com o§ I' do ~rtigo 2• do Ato lnsiiúícional
n• 5, de 13 de dezembro de 1968, decretam:
Art. 1~ Não sofrerão desconto do imposto de renda na
fonte quando pagos por exportadores de quaisquer produtos
nacionais e decorrentes da exportação:
a) as comissões, aos seus agentes no estrangeiro;
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b} os juros de desconto, no exterior, de cambiais de~
exportação e as comissões de banqueiros inerentes a essas
cambiais;
c) os juros e comissões relativos a créditos obtídos no
exterior e destinados ao préMfinanciainento e financiãmento
de exportação devidamente autorizados pelo Banco Central
do Brasil e cuja liqUidação se processe com o produto da
exportação.

LEI N' 7 .450, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1985
Altera a legislação tributária federal e dá outras
providências.
O O O O o

o~~·

O O O o o o ..... •••--. O O o

o • . o • O O O O OOo O O

Ho~o

o O

O·---,--~·

O H • • o o • • ··----: . .

o··-~·

Art. · 87. O art. 1' do Decreto-Lei n• 815, de 4 de setembro de 1969, com a redação dada pelo art. 1• do Decreto-Lei
n• 1.139, de 21 de dezembro de 1970, passa a vigorar com
a seguinte alteração: ,
"Art. 1~ Não sofrerãq desconto do imposto de
renda na fonte, qua-ndo decorrentes de exportação bra~
sileira, nas condições, formas e prazos estabelecidos
pelo Ministro da Fazenda:
c) os jUros e comissOes relativos a créditos obtidoS
no exterior e destinados ao financiamento de exportaÇões."
• • , , • •• • • o • • •
• , ' , • •-• n

,.H, • • • ••• • • • ... • • • • • • •• • • • •• • •• ' • •
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DECRETO-LEI N' 2.303, DE 21 DE
NOVEMBRO DE 1986
Altera a legislação tributária federal e dá outras
providências.

CAPÍTULO II
Modificações na Legislação do Imposto de Renda
-~-~--:.:;-:--";':;~:: 7.--: •........... : • : .;:. ~ ••••••••••• •.'· ......... ~ ". ................-•• ;,_•••• ~ -•••

'Art. 11. Para- efeito do disposto -riõ artlgo P, letra c,
do DecretoMLei n~ 815, de 4 de setembro de 1969, com a
redação dada pelo artigo 87 da Lei n• 7.450, de 23 de dezembro
de 1985, os bancos autorizados a operãt em-câmbio poderão
comprovar a aplicação dos créditos obtidos no exterior no
financiamento em exportações brasileiras mediante o confronto dos pertinentes SãJdos contábe•s globais diários, na forma
que vier a ser determinada pelo Banco Central do Brasil.

...........................

~························~····

..

····-·-~·············

DECRETO-LEI N' 1.269, DE 18 DE
. ABRIL DE 1973
Estabelece isenção do Imposto sobre operações fi~
nanceiras, altera o Decreto-Lei n~ 37, de 18 de novembro
de 1966, e dá outras providências.

8856

O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o artigo 55, item II, da Constituição decretà:
Art. 1" Ficam isentas do Imposto sobre Operações Fi·
nanceiras, instituído pela Lei n" 5.143, de 20 de novembro
de 1966, as operações de crédito mediante conhecimento de
depósito e warrant, representativos de mercadorias depositadas, para exportação, em entrepostos ãduaneiros.
••••••••••••

~~~'o"'--••• - - - . . . . . . . . . . . . . . . . ••••••••• ; •••-• • • • • • • • • • -.-•••••••••••••

LEI No 6.313, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1975
Dispõe sobre títulos de crédito à exportação e dá
outras providências.
• • • ' • • • • •• ,,,_,....,.,o••.;+-.-o·;:o. ••~•• • •; n

;;,, • ;., ••,_,- • • • • •• ••~••• • ,,,,,.;:_;-.,_, • •••• • ' • • • '

Art. 2" Os financiamentos efetuados por meio de Cédula de Crédito à Exportação e da Nota de Crédito à Exportação
ficarão isentos-do imposto sobre operações financeiras de que
trata a Lei n'' 5.143,_dc 20 de outubro de 1966.

..........
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DECRETO·LEf N" 2.434, DE 19 DE
MAIO DE 1988
Dispõe sobre a isenção ou redução de impostos na
importação de bens e dá outras providências.
• • • mo •• .,,-,,....,...~~--•·=•--...~·~••~ço-,,-..-.-o. ••• r . . • • • • • • • • • - - - • - - • • • • • • • • • •

Art. 6a Ficam isentas do Imposto sobre Operações de
Crédito, Câmbio e Seguro e sobre Operações relativas a Títulos e Valores MobiJiários as operações de câmbio realizadas
para o pagamentO de hens importados. ao amparo de Guia
de Importação, ou documento assemelhado, emitida a partir
de i" de julho de 1988.
.. -......................... -~-·-·--~---~~····················
................. ""'--~·----~·········"·································

DECRETO·LEl N' !.940, DE 25 DE
MAIO DE 1962
Institui contribuição social, cria o (undo de investimento social (FINSOCIAL) e dá outras providencias.
O Presidente da Rcpúhlica, no uso da atribuição que
lhe confere o-inciso II do artigo 55, e tendo em vista o disposto
no parágrafo 2", do artigo 21 da Constituição.
Art. l'' Ê instituída, na forma prevista neste decreto-lei.
contribuição social. destinada a custear investimentos de cará~
ter assistencial em alimentação, habitação popular. saúde,
educação, c amparo ao pequeno agricultor.
§ 3" A contrihuição não incidirá sohre__a venda de mer~
cadorias ou serviços destinados ao_ exterior, nas condições
estabelecidas em Portaria do Ministro da Fazenda.

Art. 1o As operações decorrentes de compra de merca~
dorias no mercado interno, quando realizadas por empresas
comercial exportadora, para o fim específico de exportação,
terão o tratamento tributário previsto neste decreto~Iei.
Parágrafo único. Consideram~se destinadas ao fim específico de exportação as mercadoriaS que fo-rem diretamente re~
metidas do estabelecimento do produtor-vendedor para:
a) embarque de export~ção por conta e ordem da empre~
sa comercial exportadora;
b) depósito em entreposto, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora, sob regime aduaneiro extraordinário
de exportação, nas condições estabelecidas em regulamento.
.................. ~ ......... -~. ~. ~~---~- ... ··""'""·. :;-.--.--........ -- -~- ........ ;;; -...".
Art. 3o São assegurados ao produtor-vendedor, nas
operações de que trata o artigQ 1" deste decreto-lei, os benefícios fiscais concedidos por lei para incentivo à exportação.

LEI N" 7,232, DE.19DE OUTUBRO DE 1984
Dispõe sobre a Política Nacional de Informática
e dá outras providências •
····~···················--········--··--·-;.

DAS MEDIDAS APLICÁ VEIS ÀS ATIVIDADES DE INFOR·
MÁTICA
" ••- ..... ~ . . . . .-. . . . . . . .-. . . . . . . . . . . . . . . .-.....- ••• --. •• .:c;;-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 13. Para a realização de projetes de pesquisa, deM
senvolvimento e produção de bens e serviços de informática,
que atendam aos propósitos fixados no artigo 19, poderão
ser concedidos às empresas nacionais os seguintes incentivos,
em conjunto ou isoladamente:

................................--.. .. ~----~·--.-~ .... ;.~~_,____._...... ~-.-·... ;:.~ .... .

V -·dedução até o dobro~. como despesa operacional para o efeito de apuração do Imposto sobre a Renda e Proventos
de Qualquer Natureza. dos gastos realizados em programas
pt6(:irios Ou de terceiros. previamente aprovados pelo CanseM
-lho Nacional de Informática e Automação. que tenham por
objeto a pesquisa e o desenvolvimento de bens e serviços
do setor de informática ou a formação, o treinamento c o
aperfeiçoamento de recursos humanos para as atividades de
informática;
Art. 21. Nos exercícios financeiros de 1986 a 1995, inclusive, as pessoas jurídicas poderão deduzir até I% (um por
cento) do imposto de renda devido, desde que apliquem diretamente, até o vencimento da cota única ou da última cota
do imposto, igual importância em ações novas de empresas
nacionais de direito privado que tenham como atividade única
ou principal a produção de bens e serviços do setor de informática, vedadas as aplicações em e~ presas de um mesmo conglo~
merado econômico e/ou empresas que não tenham tido seus
planos de capitalização aprovados pelo Conselho Nacional
de Informática e Automação- CONIN .
................................ ......... ................... .: ................ .
Parágrafo único. Qualquer_ empresa de controle direto
ou indireto da União ou dos Estados, atualmcnte existente
ou que venha a ser criada, não poderá se utilizar de benefícios
que não os descritos na presente lei. nem gozar de outros
privilégios.
-~.-

DECERTO-LEI N" 1.248, DE 29 DE
NOVEMBRO DE 1972
Dispõe sobre o tratamento tributário das operações
de compra de mercadorias no mercado interno, para
o fim específico da exportação, e dá outras providências.

.... ~... .-.....................~ ..... .

~
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LEI N' 7.646, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1987
Dispõe sobre à proteção da propriedade intelectual
sobre programas de computador e sua comercialização
no País e dá outras providências.

TÍTULO VI
Disposições Gerais

·-·· &

·-c~··· Art~~32·.
·p~~;~rícti6~P~ct;;ã~~d~au~i;,-;ié~ ~
dobro, como despesa operacional, para efeito de apuração
do lucro tributável pelo Imposto de Renda e. Proventos de
qualquer Natureza, os gastos realizados com a aquisição de
programas de computador, quando forero os primeíros usuários destes, desde que os programas se enquadrem como de
relevante interesse, observado o disposto nos arts. 15 e 19
da Lei n' 7,232 de 29 de outubro de 1984.
§ 1~ Paralelamente, como forma de incentivo, a utilização de programa de computador desenvolvidos no País por
empresas privadas nacionais será levada em conta para deito
da conçes&ão dos incentivos previstos no- art. 13 ·da Lei n~
7 .232, de 29 de outubro de 1984, beiD -Como d~ _financiamentos
com recursos políticos.
§ 2~' Os órgãQs e entidades da AdministraçãO Pú-blica
Direta ou Indireta, Fundações, instituídas ou mantidas pelo
Poder Público e as <l~mais entidades sob. o controle direto
ou indireto do Poºer PúblicO dã.râo prefefêndã., em igualdade
de condições, na utilização de programas- de computador desenvolvidos no País por empresas priv-adas nacionais, de conformidade com o que estabelece o art. 11 da Lei n~ 7 .232,
de 29 de outubro de 1984.
§ 3~ A partidpação do Estado_ na_ çomercialízãçãõ de
programas de computador obedecerá ao disposto no inciso
II do art. 2• da Lçi .n' 7.232, de 29 de outuqro de 1984.

LEI N• 7.752, DE 14 DE ABRIL DE 1989

Dispõe sobre benefícios fiscais na área do Imposto
de Renda e outros tributos, concedidos ao desporto amador.

O Presidente do Senado Federal promulga, nos termos
do arL 66, § 7n. da Constituição" Federal, a seguinte lei,. resultante de Projeto_vetado pelo Presidente da República e mantido pelo Congresso Naciori31:
Art. to O contribuinte do Imposto de Renda poderá
abater da renda bruta, ou deduzir como despesa operacional,
o valor dos investimentos, doações ou patrocíriiciS, inclusive
despesas e contribuições n~cess4rfas à_ sua efetiva"ção, realizada
através ou a favor da pessoa jurídica de natureza desportiva.
com ou sem fins lucrativos, cadastrada no Ministério da Educa·
ção, na forma desta lei.
§ I' Obse..Vadoolimitemáximo~de 10% (dez porcento)
da renda bruta, a pessoa física poderá abater:
I-até 100% (cem por cento) do valor da doação ou
do fomento às categorias esportivas inferiores, até juniores,
inclusive;
-
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·----II -até 80% (oitenta por cento) do valor do patrocínio;
III- até 50% (cinqüenta por cento) do valor do investimento económico-financeiro.
§ 2o O abatimento previsto no § 1o deste artigo não
está sujeito ao limite de 50% (cinqüenta por cento) da renda
bruta, previsto na legislação do Imposto de ltenda.
§ 3" A pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido valor equivalente à aplicação de aliquota cabível do Imposto de Renda, tendo como base de cálculo:
I - até 100% (cem por cento) do va1or -da doação,oU
do_ fomento às categorias desportivas inferiores, até juniores,
·
inclusive;
II- até 80% (oitenta por cento) do valor do patrocínio;
III- até 50% (cinqüenta "flOr-cento) do valor do investimento econômico-fi:ilanceiro.
§ 4o Na hipótese do parágrafo anterior, observado o
limite máximo de 4% (quatro por cento) do imposto devido,
as deduções previstas não estarão sujeitas a outros limites
estabelecidos na legislação do Imposto de Renda.
·
§ so Os benefícios previstos nesta lei não excluem ou
reduzem outros benefícios ou abatimentos a- deduções em
vigor, de maneira especial as doações a entidades públicas
feitas por pessoas físicas e jurídicas.
~~ § 6" Observado o limite de 50% (cinqüenta por eento)
de dedutibilidade do imposto devido pela pessoa jurídica,
aquela que não se utilizar, no decorrer de seu petíodo-base,
dos benefícios concedidos por esta lei, poderá optar pela dedução de até 5% (cinco por cento) do impo~o devido para
destinaç~o ao Fundo de Promoção do Esporte Amador, gerido
pelo Conselho Nacional de DespOrtos.
§ 79 O incentivo de 80% (oitenta por cento), previsto
no § 19 , item II, e § 39 , item II, deste artigo, será elevado
em 5% (cinco pO"r cento) a cada exercício social ininterrupto
que o contribuinte patrocinar atividades esportivas, até atingir
o limite de 100% (cem por cento).
Art. 29 Para os objetivos da presente Lei, consideramse atívidades desportivas:
I - a formação desportiva, escolar e universitária;
I I - o desen"l/o}vimento de programas desportivos para
o menor_carente, O"idoso e o deficiente físico;
m-o desenvolvimentQ de programas desportivos nas
próprias empresas em benefício de seus empregados e respectiv-os- familiares;
IV - conceder prêmios a atletas nacionaiS em tórneios
e competições realizados_ nQ.Brasil;
V- doar bens móveis ou imóveis a pessoa jurídica de
natureza desportiva, cadastrada no Ministério da Ed~Jcação;
VI - o patrocínio de torneios, campeonatos e competições desportivas amadoras;
VII -erigir gi_násios, estádios e locais_ para prática de
desporto;
VIII- doação de material desportivo para entidade de
natureza desportiva;
IX_- prática do jogo de xadrez;
.. X- doação de passagens aéreas para que atletas brasileiros possam cóiripetir no exterior;
XI- outras atividades assim çonsideradas pelo Minis-M
tério da Educação.
Art. 39 Parà os fins desta lei, considera-se doação a
transferência- definitiva de bens qu numerários, sem proveito
pecuniário para o doador.
__ _
-- § 19 O doadot terá direito aos favo-res fiscais previstos
nesta lei se expressamente declarar, no instrumento de doa-
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ção, que ela se faz sob as condições de irreversibilidade do
ato.
§ 29 Equipara-se à doação o fomentÇ> às categorias desportivas inferíOres até juniores, inclusive.
Art. 49 Para os efeitos desta lei, consideram-se investi·
mentes a aplicação de bens ou nurneráiío-C:Om proveito pecuniário ou patrimonial direto para o investidor, abrangendo

as seguintes atividades:
I - participação em títulos patrimoniais de associações,
ou em açóes nominativas preferenciais sem direito a voto,
quotas do capital social ou de participações de sociedade que
tenham por finalidade as atividades referidas no art. 2~ desta
lei, e produções desportivas.

§" 1~' As participações de que trata este artigo dar-seRão,
sempre, em pessoas jurídicas que tenham sede no País.
§ 29 As aç6cs ou quotas, adquiridas nos termos desta
lei, ficarão inalienáveis, não podendo ser utilizadas para fins
de caução, ou qualquer outra forma de garantia, pelo prazo
de 5 (cinco) anos. As restrições deste parágrafo compreendem,
também, o comprOmisso de compra e venda, e cessão de
direito â sua aquisição e qualquer outro contrato que tenha
por objetivo o bem ou implique sua aiienaÇáo, mesmo que
futura.
§ 3<:> As quotas de participação são estranhas ao capital
social e:
a) conferem a seus titulares o direito de participar do
lucro líquido da sociedade nas condições estipuladaS no estaR
tu to ou contrato social;
b) poderão ser resgatadas, nas condições previstas no
estatuto ou contrato soCial, com os recursos de provisão formados com parcela do lucro líquido anual;
c) não conferem aos titulares direito de sócio ou acionista, salvo o de fiscalizdr, nos termos da lei, os a tos dos
administradores da sociedade.
§ 49 O capital contribuído por seus subscritores é inexigível, mas, em caSo de liquidação da sociedade, será reemboiR
sado aos titulares antes das ações ou quotas do capital sociaL
Art. 59 Para efeitos desta lei, considera-se patrocínio
a promoção de atividades desportivas, referidas no art. ?,
sem proveito pecuriiãfíO ou patrimonial direto para o patroR
cinador.
Art. 69 As instituiÇões financeiras, com os benefícios
fis-cais que obtiverem com base nesta lei, poderão constituir
carteira especial destinada a financiar, com a cobertura dos
custos operacionais-, as atividades mencionadas no art. z~.
Art. 79 Nenhuma aplicação de be_.9-efícios fiscais preR
vistos nesta lei poderá ser feita através- ~e qualquer tipo de
intermediação ou corretagem.
Art. 8~> As pessoas jurídicas benefiCiadas pelos incentivos da presente lei deverão comunicar. para fins de registro,
ao Ministério da Educação, os aporféS ·recebidos e enviar
comprovantes de sua aplicação.
Parágrafo único. O Ministério da Educação poderá celebrar convênios com ói"gâos públicos cst~duais ou municipais,
ou entidades de âmbito nacional, delegancjoRlhes o ca-dastramenta de apartes e fiscalizacão.
·- ·
Art. 9" Salvo a_ hip_ótese referidã-_po item III do art.
2~', a doação, o patrocíniO e o investirn~nto não poderão ser
feitos pelo contribuinte a pessoa a ele vinculada.
Parágrafo único. Considera-se pessoa vincu_Iada ao conR
tribuinte:
- --
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a) a pessoa jurídica da qual o contribuinte seja titular,
administrador. acionista, ou sócio à data da operação, ou
nos 12 (doze) meses anteriores;
b) o cônjuge, os parentes até o 3~ (terceiro) grau, incluR
sive os afins, e os dependentes do contribuinte ou dos titulares,
administradores, acionistas ou sócios de pessoa jurídica vincuR
Jada ao contribuinte nos termos da alínea anterior;
c) o sócio, mesmo quando outra pessoa jurídica.
Art. 10._ Se, no anoRbase, o montante dos incentivos
referentes a doação, patrocínio ou investimento, for superior
ao permitido, é facultado ao contribuinte diferir o excedente
para até os 5 (cinco) anos seguintes, sempre obedecidos os
limites fixados no art. 1".
Art. 11. As infrações aos dispositivos desta lei, sem
prejuízo das sanções penais cabíveis, sujeitarão o contribuinte
â cobrança do imposto sobre a renda não recolhida em cada
exercício, acrescido das penalidades da legislação do Imposto
de Renda.
Art. 12. Estão isentos de tributos, impostos extraordiR
nários, empréstimos compulsórios ou quaisquer encargos fiR
nanceiros sobre passagens e ve:ndas de câmbio para viagens
internacionais, os atletas que, com aprovaçãO do Conselho
Nacional de Desportos. deixem o País para competir em caráter oficial.
Art. 13. Ê concedida isenção do Imposto de ImporR
tação â pessoa jurídica:- de natureza desportiva na aquisição
de equipamentos e materiais desportivos de fabricação estranR
geira, sem qualidades e características similares nacionais, para uso próprio.
Art. 14. Obter redução do Imposto de Renda, utilizandoRse fraudulentamente de qualquer dos benefícios desta lei,
constitui crime punível com detenção de 1 (um) a 3 (trés)
anos e multa.
§ lç No caso de pessoa jurídica, respondem pelo crime
o acioniSta controlador e os administradores que para ele
efetivamente tenham concorrido.
§ 29 Na mesma pena incorre aquele que, recebendo recursos, bens ou valores, em função desta lei, deixe de promoR
ver, sem justa causa, a atividade desportiva objeto do incenR
tivo.
Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua publiR
cação.
Art. 16. RevogamRse as disposições em contrário.
Senado Federal, 14 de abril de 1989.- Nelson Carneiro.
LEI N' 7.797, DE 10 DE JULHO DE 1989
Cria o Fulldo Nadonal de Meio Ambiente e dá
outras providências.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu saneio~
no a seguinte lei:
- Art. 19 Fica instituído o Fundo Nacional de Meio AmR
biente, com o objetivo de desenvolver os projetas que visem
ao uso racional e sustentável de recursos nahir3is, incluindo
a manutenção, melhoria ou recuperação da qualidade ambienR
tal no sentido de elevar a qualidade de vida da população
brasileira.
_
_
Ai"t. 29 Constituirão recUrsos do Fundo Nacional de
Meio Ambiente de que trata o art. 1'·' desta lei:
I - dotações orçamentárias da União;
II- recursos resultantes de doações, contribuições em
dinheiro-, valores, bens móveis e imóveis, que venham a receR
Der de pessoas físicas e jurídicas;
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'III- rendimentos, de qualquer natureza, que venham
a auferir Como rernunc-raçâo decorrente de aplicações do seu
património;
· -"·.-.
IV- outros, destinados por lei.
Parágrafo único. -As pessoas físicas e jurídicas que fizerem doações ao Fundo Nacional de-Meio Ambiente -gOZarão
dos benefícios da Lej n• 7.505, de 2 de julho de 1986, conforme
se dispuser em regulamento. _
Art. 3~ Os recurso·s· do _Fundo NaciOn-al âe Meio Ambiente deverão ser aplicados através de órgãos públicás dos
níveis federal, estadual e municipal ou de entidades privadas
cujos objetivos esfejãfu ·em--cons-onância com- os· óbjetívos do
Fundo Nacional de Meio Ambiente, desde que não posSuain,
as referidas entidades, fins lucrativos.
Art. 4• O Fundo Nacional de Meio Ambiente é administrado pela Secretaria de Planejamento e Coordenação-da
Presidência da República- SEPLAN- PR, e pelo Instituto
Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis
- IBAMA, de acordo com as diretrizes:-est~belecidas pelo
lbama, respeitadas as atribuições do Conselho Nacional do
Meio Ambiente -CONAMA.
Art. 59 Serão consideradas prioritárias as aplicações de
recursos financeiros de que trata esta lei, em projetas nas
seguintes áreas:
I - Unidades de Conservação;
II- Pesquisa e Desenvolvimento Tec-nológico;
III- Educação Ambiental;
IV -Manejo e Extensão Florestal;
V- Desenvolvimento Institucional;
VI- Controle Ambiental;
VII- Aproveitamento Económico Racional e Sustentável da Flora e Fauna Nativas.
§ 1o Os programas serão pe-riodicamente revistos, de
acordo com os princípios e diretrizes da política naciOnal de
meio ambiente, devendo ser anualmente submetidos ao Congresso Nacional.
§ z~ Sem prejuízo das ações em âmbito naciOnal, será
dada prioridade aos projetas que tenham sua área de atuação
na Amazónia Legal.
Art. 6' Dentro de 90 (noventa) dias, a contar da data
da publicação desta lei, a Secretaria de Planejamento e Coordenação da Presidência da República - SEPLAN - PR,
e o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renovãveis ___:__ IBAMA, regulamentarão_o Fundo Nªcional
de Meio Ambiente, fixãndo as normas para a obtenção e
distribuição de recursos, assim como as diretrizes e os critérios
para sua aplicação.
Art. 79 Esta lei entra em vigor na dã.ta de sua publicação.
Art. s~ Revogam-se as-dispOsições em có'ntrário.
Brasília, 10 de julho de, 1989, 168' da Independência e
101 9 da República. - JOSE SARNEY - Mailson Ferreira
da Nóbrega - João Alves Filho - João Batista de Abreu
- Rubens Bayma Dertys.
DECRETO-LEI N' 2.433, DE 19 DE
MAIO DE 1988
Dispõe sobre os instrumentos financeiros relativos
à política industrial, seus objetivos, revoga incentivos
fiSCais e dá outras providências.
·······--·····--··-·~·--··

.....

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

..--·-:--
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CAPÍTULO VI
,J?as Disposições Gerais e Transitórias
Art. 17.

Ficam :Lsentos do Imposto sobre Produtos Inos equipamentos, máquinas, aparelhos, instrumentos e seus respectivos acessórios, sobressalentes e ferramentas, importados ou de fabricação nacional, quando:
I -adquiridos por empresas industriais para integrar o
seu ativo imobilizado e destinados à instalação, ampliação
ou modernização de estabelecimento industrial;
II -destinados ã execução de serviços básicos, desde
que atendidos os requisitos previstos no art. 18;
III- destinados ã execução da pesquisa e desenvolvimento tecnoló_g_!co industrial.
-:Pãrágrafo únrCO. ·SãO ·asseguradaS a niãnuienção e a utilização dos créditos relativos a matérias-primas, produtos in-termediários e material de_ embalagem _efetivamente empregados na industrialização dos bens referidos neste artigo.
d~strializados

DECRETO-LEI N• 2.451, DE 29 DE
JULHO DO 1988
Altera o Decreto-Lei n~ 2.433, de 19 de maio do
1988.
O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 55, item II, da Constituição, decreta:
Art. I• O Decreto-Lei n• 2.433, de 19 de maio de 1988;
passa a vig9rar cof!i as seguintes alterações:
"Art. 17. Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados os equipamentos, máquinas,
aparelhos e instrumentos, impOrtados ou de fabricação
nacional, bem como os acessórios, sobressalentes e ferramentas que acompanhem esses bens, quando:
I - adquiridos por empresas industriais pari:l integrar o seu ativo imobilizado, destinados ao emprego
no processo produtivo em estabelecimento industrial;
II- adquiridos por empresas jornalísticaS e editoras, para integrar o seu ativo imobilizado, destinados
ã impressão _de jornais, periódicos e livros;
III -adquiridos por órgãos ou entidades da administração pública, direta e indireta, ou concessionárias
de serviços públicos, destinados a:
a) execução de projetes de infra-estrutura na área
de transporte, saneamento-e telecomunicações;
--b) execução de projeloS de geração, transmissão
e distribUição' de energia elêirica: cOnStanteS do-"Piano
Nacional de Energia Elétrica;
c) prospecção, extração. refino e transporte, através de dutos, de petróleo bruto, gás natural e derivados;
d) pesquisa, lavra e beneficiamento de minérios
nucleares;
IV- adquiridos por empresa de mineração e destinados a emprego na pesquisa, lavra o beneficiamento
de minerais;
· ·
- - -·
V- destinados â pesquisa e desenvolvimento tecnológico industrial.
§ 1~ São asseguradas a manutenção e a utiliza-ç-ão
dos créditos relativos a matérias-priinas, prodUtos intermediáriOs -e material ·de embalagem, efetivaniente
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empregados na industrialização dos bens referidos neste artigo.
§ 29 Ficam isentas do Imposto sobre Produtos
Industrializados as embarcações, exceto as recreativas
e as esportivas, asseguradas a manutenção e a utilização
dos créditos relativos a maté_.ria_s-primas e produ.tos intermediários efetivamente empregados em .sua industrialização.
·-·

"'-
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(A Comlssáo de Ass~ntos_ Ec~~ômic~s.)
DECRETO-LEI N' 244, DE 28 DE
FEVEREIRO DE 1967
Dispõe sobre a indústria de construção naval.
Art. 19 A Comissão de Marinha Mercante será órgão
financiador dos armadores aplicando os recursos do Fundo
de Marinha Mercante de acordo com a legislação vigente.
Art. 2~' Para a construção de navios e/ou embarcações
mercantes, os financiamentos concedidos pelo Fundo da MarinhaM ercante serão limitados a 85% (oitenta e cinto por cento)
do preço a ser pago pelo armador.
§ 1' Até 31 de dezembro de 1967, no entanto, o Fundo
de Marinha Mercante poderá ser aplicac;!o em financiamentos
até 95% (noventa e cinco por cento) do preço a ser pago
pelo armador, dando-se preferência aos projetas cuja participação-do armador reduza esse limite de financiamento.
§ 29 Excluem-se do disposto neste artigo os projetas
incluídos no Plano de Emergência aprovado em 13 de janeiro
del967.
~~
§ 3~' Não poderá ser incluído no financiamento qualquer
reajuste do preço do navio e/ou embarcações decorrente de
dilatação do prazo d~ construção além dos limites admitidos
por dispositivos explícitos do contrato de construçãQ_.
Art. 3~' As negociaç6es técnicas e comerciais que conduzirão às especificações finais dos navios e/ou embarcaç6es
e â proposta para construção das unidades, serão realizadas
pelos armadores com os estaleiros interessados.
Parágrafo único. A Comissão ·de Marinha Mercante somente financiará navios ciou embarcações que ãtenderem aos
requisitos mínimos de segurança operacional e que garantam
a rentabilidade do projeto.
Art. 4' O estaleiro é o responsável pela construção do
navio e/ou embarcação, de acordo com os termos do contrato
que definirá:
I - planos e especificações;
I I - cronogtama de construção;
III- a Sociedade de Classificação e ás condições de fiscalização das obras dos ensaios parciais _e finais a que estão
sujeitos os navios e/ou embarcaçéies:
Parágrafo único. Cabe ainda ao estaleiro a responsa~
bilidade por:
~
a) especificação e aquisição de matérias-primas, motores,
equipamentos e partes complementares;
b) fabricação, montagem e acabamento do navio e/ou
embarcação. até a entrega ao armador, nos termos e condições
do_contrato de construção.
Art. 59 Para efeito de tributação, a prestação de serviços e os fornecimentos da indústria de c.pnstrução e reparos
navais~ quando executada por empresas existentes nesta data
cujas instalações tenham sido implantadas por projetes aprovados pelo extinto Grupo Executivo da Indústria Naval -
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GElN, absorvido pela Comissão de Marinha Mercante, são
equiparad-os a produtos de exportação, gozando das isenções
de impostos atribuídos a estes, exceto o imposto sobre a renda.
§ 1~' As isenções previstas neste artigo aplicam-se também aos serviços prestados pelas empresas de reparos navais,
inclusive quando executados em navios e/ou embarcações de
bandeira estrangeira.
_
§ 29 A isenção do imposto de .importação para peças,
. equipamentos e partes complementares, em regime de draw
- back somente se apJicará às construções de navios e/ou embarcações contratadas com armadores estrangeiros.
§ 3~' .Excluem-se das. isenções previstas no s serviços e
fornecimentos que não se destinem especificamente a navios
e/ou embarcações.
Art. 6~' Os índices de nacionalização_ estabelecidos para
os estaleiros nacionais- na construção de navios e/ou embarcações poderão ser adequadas, a critério da Comissão da Marinha Mercante, a flm de ser observado o conceito de similar
nacional, estabelecido pelo artigo 4~' do Decreto-Lei n'i' 37
{*),de 18 de novembro de 1966 e seu respectivo regulamento.
Art. 7 9 Para todos os efeitos do cálculo do índice global
de nacionalização do navio e/ou embarcação, em peso e/ou
em valor, quaisquer peças ou partes complementares serão
consideradas como produtos integralmente nacionais desde
que satiSfaçam as exigências mínimas relativas aos seus respectivos índices de nacionalização.
Art .. 89 A Comissão de Marinha Mercante coordenará
os esforços dos armadores, estaleiros, indústrias complementares e a Associação Brasileira de Normas Técnicas -ABNT,
para que sejam gradativamente normalizados os tipos de naviOs e/ou embarcações e seus componentes, de forma a permitir melhor utilização das capacidades de produção dos estaleiros e indústrias complementares, reduzindo custos pelo aumento de receptividade de encomendas e padronizando, dentro de limites econômicos, os tipos e modelos dos navios e
embarcações que constituem a frota da Marinha Mercante
Nacional.
Art. 99 O crédito especial a que se refere o Decreto-Lei
n9 191, de 24 de fevereiro do corrente ano será automati~
camente registrado no Tribunal de Contas e distribuído ao
TesourO Nacional para a imediata entrega ao Ministério de
Viação Obras Públicas -Fundo de Marinha Mercante.
~ --Ârt. 1O.
Este Decreto-Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
H. CASTELLO BRANCO, Presidente da República.

e

DECRETO N' 60Jl83,
DE 21 DE JUNHO DE 1967
Regulamenta o artigo 59 , e seus parágrafos do Decreto-Lei n~' 244 (*), de 28 de fevereiro de 1967, que
dispõe sobre a indústria c::Je construção naval.
Art. 1~ Par~ efeito de tributação eQUiparam-se a produtos destinados à exportação, construção, reconstrução, adaptação e reparo de navios e ou embarcações, desde que qualquer dessas operações seja efetuada por empresa existente
no dia 28 de fevereiro de 1967 e cujas instalações tenham
sido implantadas por projetas aprovados pelo extinto Grupo
Executivo da Indústria de Construção Naval - GEICON,
suóstituído pelo Grupo Executivo da Indústria Naval, absorvidos pela Comissão de Marinha Mercante.
§ 19 A equiparação mencionada neste artigo alcança
os trabalhos de reconstrução, adaptação e reparos de navios
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e ou embarcações, executados por qualquer empresa de construção ou· reparos navais, inclusive quando realizados em navios, e ou embarcações de bandeira estrangeira.
§ 2<:> Com exceção do imposto de renda, as operações
referidas neste artigo gozarão das isenções de impostos atribuídos aos produtos destinados à exportaçã-o e são insuscetíveis
de qualquer outra equiparação-ou -assemelhação, por lei estadual ou municipal, tendente a gerar obrigação tributária principal.
§ 3<:> A isenção do imposto de importação para peças,
equipamentos e partes complementares, em regime de draw
back somente se aplicará às construções de navios e ou embarcações contratadas com armadores estrangeiros.
§ 4" Para os fins deste Decreto, o crédito fiscal das empresas de construção e reparos navais, decorrentes do Imposto
de Circulação de Mercadorias incidente sobre as matériasprimas e outros bens empregados nas operações equiparadas
a produtos de.stinadosà exportação, será utilizado ou_ll;les
será restituído, cOnsoante o disposto na legis!ação sobre produtos industrializados.
Art. 2° A Comissão de Marinha Mercã"Dte expedirá,
a requerimento da empresa interessada , certificado,_ em tantas
vias quantas necessárias, de que está preenche os requisitos
citados no artigo 1", caput, deste Decreto.
Parágrafo único. No ~so da isenção condicionãda de
que trata o artigo 1", caput, o benefício em relação a cada
imposto deverá ser concedido pela autoridade fiscal responsável pela administração do tributo, a requerimento da empresa interessada, instruído com o certificado referido neste artigo.
Art. 3~ _As_ is~"n.Çõ~s dos impostos de que trata este Decreto não exc_Iu_em a __ aplicação, no que couber, das normas
legais e reg~lamentares regedoras de cada .um deles..
.
Art. 4° Este Decreto_ entra em vigor na data .dé. sua
publicação, revogadas as disposições em contráriO.. ---:-A._ COSTA E SILVA, Presidente da República.
LEI COMPLEMENTAR N• 4,
DE 2 DE DEZEMBRO DE 1969
Concede isenção do imposto sabre circulação de
·
mercadorias, e dá outras providências. O. Presidente da República,
Faço saber que o CongresSo Nacional decreta e e_u sancio.
no a-·seguinte Lei COmplementar:
Art. 1~ Ficam isentas do-imJ>Osttd;Obre Operações rela~
tivas à circulação de mercadorü,ts:
I - as saídas de vasilh-ªm~S, ·recipientes e em.balâgens,
inclusive sacaria; quando não cobrados do destinat(irio ou
não computados no valor das mercadorias que acondicionam
e desde que devam .retornar .ao es~bel~cirpe.n~o re_:metente
ou a outro Qq rn,esm9 titula,r;
.
____ -~ ,
II- as saídas de vasilhames, reci}:Jierites -e embalagens,
inclusive sacaria; em reto'rnci ao· e'Stabelecimento remetente
ou a outro do mesmo titular ou a depósito em seu nome;
. III - a·s saídas de mercadorias destinadas ~o mercado
interno e produzidas em estabelecimentos industriais como
resultado de concorrêpcia inte:rna:ci0n3.1 com participação de
indústrias do País, contrapagamento com recur~os oriundos
de divisas conversíveiS provenientes do fiililnéiariienlô·a longo
prazo de instituiÇóes-firlanceirãs in-ternaciOnais ou ~rt.tí~~t;Ies
governamentais estrangeiras;
_
IV -as entradas de mercadorias em -estabelecimento do
importador, quando importadas do exterior· c:f destinadas à
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fabricação de peças, máquinas e equipamentos para o mercado
interno, como resultado de concorrência internacional com
partiCipação da indústria do País, contra pagamento com recursos provenientes de divisas converSíVeiS, ·provenientes de
financiamento a longo prazo de instituições financeiras internaciónais ou entidades governamentais estrangeiras.
V- as entradas de mercadorias importadas do exterior,
quando destinadas à utilização como matéria-prima em processos de industrialização, em estabelecimento do importador,
desde que as saídas dos produtos industrializados resultantes
fiquem efetivamente sujeitã.s ao pagamento do imposto;
VI- as entradas de mercadorias cuja importação estiver
isenta do imposto de competência da União, sobre a impor~
tação de produtos estrangeiros;
VII- As entradas, em estabelecimento do importador
de mercadoria_s importadas do exterior sob o regime de draw
back;
VIII- as saídas de estabelecimento de empreiteiro de
construção civil, obras hidráulicas e outras obras semelhantes,
irttlusive serviços _auxiliares ou complementares, de merca~
dorias adquiridas de terceiros e deS:tinàdas às construções,
obras ou serviços referidos, a cargo do remetente;
IX -as saídas de merca4orias d~ estabelecimento de. prodptor para estabelecimento de cooperativa de que faça parte,
situ.ado no mesmo Estado;
X- as saídas de mercadorias de estabelecimento de cooperativas de produtores para estabelecimentos, no mesmo Estado, da própria cooperativa, de cooperativa central ou de
federação de cooperativas de que a cooperativa remetente
faça parte;
XI -as saídas de amónia, ácido nftrico, nitrato de amónia e.de suas soluções, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, fosfatos
de amónia, de e~xdfre, de -~stabelecimento onde se tiver process_ado a respectiva industrialização:
a) a estabelecimentos onde se industrializem adubos sim~
pies ou compostos e fertilizantes;
b) a outro estabelecimento do mesmo titular daquele onde se tiver processado a industrializaçãO';
c) a estabelecimento produtor.
XII- as saídas dos produtos mencionados no inciso anterior do estabelecimento referido na alínea b do mesmo inciso,
com destino a estabelecimento onde se industrializem adubos
simples e compostos ou fertilizantes e a estabelecimento pro~
dutor.
"
XIII- as saídas, de quaisquer estabelecimentos, de ra~
ções balanceadas para animais, adubos simples ou compostos,
fertilizantes, inseticidas, fungicidas, formicidas, herbicidas, saronicidas, pintos de um dia, mudas de plantas e senlen_tes
certificadas pelos órgãos c-ompete-ntes;-.. XIV- as saídas, de quaisquer estabelecimentos, de má- (ÍUinas e irilplementos agrícolas e de tratares, aqueles e estes
quando produzidos no Pafs.
§ 1~' As isenções de que trata o inciso XIII aplicam-se
exclusivamente aoS produtos destinados ao uso na pecuária,
na avicultura e na agricultura.
§ z~ A isenção de que trata o inciso XIV vigorará até
o dia 31 de dezembro de 1974.
Art. 2"' As empresas produtoras de discos fonográficos
e de outros materiais de gravação de_ som poderão abater,
do montante do imposto de circulação de mercadorias, o valor
·dos direitos autOrais, artísticos e_ conexos comprovadamente
pagos pela empresa, no mesino período, aos autores e artistas,
-nacionais ou domiciliados no País, assim corno aos seus herdei-
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ros e sucessores, mesmo através de entidades que os
sentem.

repre~

Art. 3~> Nas saídas de bens de capital de origem estranw
geira, promovidas _pelo estabelecimento que, com a isenção
prevista, no inciso VI do
-_artigo V, houver realizado a importação, a base de. cálculo
do imposto sobre circulação de mercadorias será a dtferença
entre o valor da operação de que decorrer a saída e o custo
da aquisição dos referidos bens. .
.
--- .
Parágrafo único. Para os efeitos deste arttgQ, coUSJ.deram-se bens de capital as máquinas e aparelhos, bem como
suas peças, acessórios e sobressalentes, classificados nos capítulos 84 (oitenta e quatro) a 90 (noventa) da Tabela Anexa
no regulamento do- imposto sobre produtos mdustnahzados,
quando, por sua natureza, s~ destinem a e~prego di~eto na
produção agrfcola ou industrial e na prestaçao de serviços.
Art. 49 Não serão aplicados penalidades aos contribuiu~
!S do imposto sobre circulação de mercadorias por infrações,
praticadas entre 1' de janeiro de 1969 e 31 de dezembro do
mesmo ano, relativas às entradas e safdas dos bens de capital
de origem estrangeira que tenham importa~o_.
_
_
Art. 59 Continuam em vigor o art. 49 do Decreto n9
288 (*) de 28 de fevereiro de 1967 e !egislação posterior perti;
nente à matéria nele tratada; o artigo 5'! do Decreto Lei n
244 (*),de 24 de fevereiro de 1967 e o art. 2' do Decreto-Lei
n' 932 (*), de 10 de outubro de 1969.
.
.
.
Art. 6'! Esta lei entra em vigor na data _de sua publicação.
_
.
Art. 7"' Revogam-se as disposições em contráno.
EMÍLIO G- MÉDICI, Presidente de República.

CONSTITUIÇÁO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
1988

Dezembro de 1991

mente ou em conjunto, portadores de referência à identidade,
ã ação, ã memória dos diferentes gr~:Jpos formad.ores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:
,,,, ........ ,

. . . . . . . . . . M-"O . .

~T• . . . . ç•o·oo~ . . . . . . , , . , . _ ,• •

,., ......

,·:-;:-~:-;~::, . . . . . . .

.

III ~as criações cfentíficàS,, ariúiiicas e tecnológicas.;,_

.. ·········-"········----···-cA.PtTiiLo.iv·-········-··----·-···'··-'··
Da Ciência e Tecnl_)logia

Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesguísa e a capacitação tecnológicas.
§ r A pesquisa científica básica receberá tratamento
prioritário do -Estado, tendo em vista o bem público e o progresso das ciências.
§ 2"' A pesquisa tecnoló&_ica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros ~_para
o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regíonal.
§ 3~ O Estado apoiará a formação de recursos humanos
nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia, e concederá aos
que delas se ocupem meios e condições especiais de t:ab_alho.
§ 49 A lei apoiará e estimulará as empresas que mv1stam
em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao País, fonn~
ção e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empreg~do,
desvinculada do salário, participação nos ganhos económicos
resultantes da produtividade de seu trabalho.
'
§ 5o É facultado aosEstados.eao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas
de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica.
Art. 219. O mercado interno integra o património nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-económico, o bem-estar da população
.. e-autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal.
.. , ... , , • , ;. •· o••• , .... ~-- ...... F'., •• ~'r.-,.',-..... ·•• ... ..;;~~. :~ •••k··•-· .~ .. :.~;;t; ""

................= ........

·····--·-···············----"Ttiúi:ü'iii·····-·--··--~·--···-····'·-'-

Da Organização do Estado
.• ~--·-· .. --~· -• .;.. •• .:~--- __.._ .... __. .._-; • ~·. '----.-.-. ; ···'-- •• "'"'~~ .·:---:.;-.:.-..;... ,;;.; •.••• :.t::;: •• ~- •..

CAPÍTULO II
Da União

u

-

~- ;_,~-~-:. . . .--.---.~-~. ~-, ~~ .. ~~·.-;. . . . . ···-·· ;·.:.;·;'.,:....--;. =····..1.:~,_',~.

TÍTULO VIII
Social

-~·Da- Ordem

············ ·· ······ ··· ··-··"CA.'Priui:a·iV ·--'- ··-···" ··'-· ___ ,····· --~ Da Ciêgda_ e r~cnologia
Art. 218. __ O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacita~_t~_Qgq}Q~cas,
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···-·~·-§"'4o'''AJ~i~j;~i~·;á·;·~;t~~-l~~á·~;~~p;~;;;·q~·;f;;i~tam
·r·~-A.~;:·zi···~-~;;;rê~~i~~~~~~-ci~U~iã;:~~~&t~d~·;,
_Cfll. pesquisa, criação de tecnologia adequada ao País, form~
do Distrito Federal e dos Municípios:
ção e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que prati~,'1: ', ~ ~::.:--~. ~-~
quem sistemas de remuneração que assegurem ao empreg~do,
V- proporcionar os meios de acesso-à cultura, à educa- desvinculada do salário participação nos ganhos_ económ1cos
ção e à ciencia;
_,resultantes da produtiviQade de .Se!! trabalho.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . --·-·--~· ---~~---·. ~ . . . . . . . . . . . ··1-.; . . . _,.._,.--.~;,.!..,;~ . . . . .':.~.
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TITULO VIII
Da Ordem Social

'

;
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DECRETO-LEI N' 1.314, DE LI DE
. DEZEMBRO DE ~74 c
,.-. ~"
.c.
-~-. ~~--.
~ ~ ·~-~~ ~~·......-~-ú.L.-':! ~-=-- __ ;. ·-~ ... _........ .
-- Cõltcede isenção do Imposto sobre Produtos IndusCAPÍTULO III
trializados para os' produtos que especifica.
Da Educação, da Cultura e do Desporto
- 0 ~----r-~~-Pr.esiQent~ da Repú~lica, no uso _da~ ~trib~içõe~__ que
····--··-·--····-'--'-'--·;;i::~Çlõ;íl
:_:!__ ... :....... ,:.: ...•... - lhe confere o artigo 55, item_II, da ÇonstJtuxçao, decreta:
Art. 19 Ficam isentos do Imposto sobre Produtos_IndusDa Cultura
tr@J!:z;~~dgs.os produtos dassificados nas posições 73.26.01..00,
. ~-. '-'""'""' ...... ~ ...... --~~_s,..- ••••• -~ ........-.c•••• ·" ;.-t,"",.-._..-.,,c;;...;.-:.t:i"b;.:;,;;:--"",t· • .,-.~....-.
· 73.14.01.01 e 87.01.00.00 da Tabela anexa ao Decreto n .
73340 (),de 19 de dezembro de 1973, e as máquinas e impleArt. 216. Constituem património cultural brasileiro os
bens de natureza material e imaterial, tornados individualmentes agrícolas.
< • ...--..-. . . . . . . . . . .- . ; ,-. .

; •

. ............

....
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cante dos produtos compreendidos nas posições 88.01 e 88.02
da Tabela aprovada pelo Decreto n• 73.340, de 19 de dezembro
de 1973, destinados à utilização na industrialização de seus
produtos.
§ 1" Para fins deste Decreto-Lei, entende~se por produtO aeronáutico:
·
a) os produtos Compreendidos no Capítulo 88 e nos Códi~
gos n'' 84.06.0!.00 - 84.06.90.00 - 84.08.01.0084.08.90.01 e 40.!1.01.05 da Tabela aprovada pelo Decreto
n• 73.340, de 19 de dezembro de 1973;
b) as partes, os componentes e os acessórios, de uso ex~
clusivo ou principal nos aparelhos compreendidos no Capítulo
88.
§ 29 É assegurada ao estabelecimento de que trata o
NESTO GEISEL, Presidente da República - Mário Henrique
item
I a manutenção do crédito do Imposto sobre Produtos
Simonsen.
Industrializados, incidente sobre matérias~primas, produtos
DECRETO-LEI N' 1.386, DE 31 DE
intermediários e material de embalagem, empregados na inDEZEMBRO DE 1974
dustrialização de produtos aeronáuticos, admitida a sua utilizaConcede Isenção do Imposto sobre Produtos lndus~ ção ou restituição na forma que vier a ser estabelecida pelo
Ministério da Fazenda.
trializados, e dá outras providências.
§ 39 O Ministério da Fazenda relacionará, para efeito
O Presidente da República, usando as atribuições que da
isenção
prevista rieste artigo, os produtos compreendidos
lhe confere o item II, art. 55, da Constituição, decreta:
Art. 1~ São isentas do Imposto sobre Produtos Indus~ nos itens III a V.
§ 49 O Ministério da Fazenda poderá estabelecer contrializados, atendidas as condições estabelecidas neste artigo:
I - os produtos· aeronáuticos, quando saídos de estabele- troles especiais para os estabelecimentos industriais e para
cimento industrial homologado pelo Ministério da Aeronáu- os adquirentes, em relação aos produtos de que trata este
tica, bem como os por ele importados, quando saídos para artigo, bem como outras medidas que entender necessárias
emprego· ou reposição nos produtos de sua própria l:rldustria~ ao controle dos benefícios fiscais preViStOs rú~.ste Decreto-Lei.
·
Art. 2• É fixada em 10% (dez por cento) a alíquota
lização ou em seus componentes;
do Imposto sobre Produtos Industrializados, incidente sobre
II -os aparelhos e os instrumentos, quando saídos de
estabelecimento industrial, destinados exclusivamente ao em~ os produtos classificados nos Códigos 88.02.01.00 a
prego nos produtos compreendidos nas posições 88.01, 88.02 88.02.03.00 da Tabela aprovada pelo Decreto n' 73340, de
e 88.04, da Tabela aprovada pelo Decreto n• 73.340 ('), de 19 de dezembro de 1973.
Art. 39 O MiniStro- da Fazenda poderá conceder aos
19 de dezembro de 1973, se adquiridos diretamente:
estabelecimentos homologados pelo Ministério da Aeronáua) por estabelecimento industrial daqueles produtos, ho~
tica rêmissão dos créditos trib.utários relativos ao Imposto
mologado pelo Ministério da Aeronáutica;
sobre Produtos Industrializados, que decorram de saídas de
b) por empresa concessionária de linha regular de transprodutos aeronáuticos efetivadas até a data de vigência deste
porte aéreo;
c) por aeroclube considerado de utilidade pública, em Decreto-Lei.
Art. 4~ Este Decreto~ Lei entrará em vigor na data de
funcionamento reszular: _ _
súa -publiCãÇàõ, revog·aaas- as--àísposiç-ões- erii -conttáriá:-....:..:.
d) por empre';a q~e explore serviços de táXi-aéreO;
e) por órgão da Administração Pública, Direta e Indireta; ERNESTO GEISEL, Presidente da República- Mário Henrique Simonsen- J. Araripe Macedo.
t) por empresa de aerofotogrametria;
g) por estabelecimento homologado pelo Ministério da
DECRETO· LEI N• 1.953, DE 3 DE
Aeronáutica, especializado em ma:ntitenção, reviSãO e reparo
"AGOSTO DE 1982
de produtos aeronáuticos.-:-- c ___ : __- ' . :
A~t~riza ComiSsão d~ Políti~a AduaÕ.eira a conceIII- os equipamentos de segurança de vôo e de treinader isenção ou redw;ão do Imposto sobre a Importação
mento, material de radiocomunicação e dispositivos de apoio
incidente sobre bens destinados à prospecção e produção
em terra (pista e hangar), quando saídos de estabelecimento
de petróleo.
industrial, para utilização exclusiva na manutenção, proteção
O Presidente da República, no uso da atribuição que
e movimentação dos produtos compreendidos nas posições
88.01 e 88.02,- da mencionada Tabela, se adquiridos direta- lhe confere o art. 55, itein II, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica a Comissão de Política Aduaneira autori~
mente por estabelecimento, empresa ou entidade relacionados
zada a conceder, nos tennos, limites e condições que fixar.
nas alíneas a a f do item precedente;
IV- os aparelhos, máquinas, ferrameritas, suas partes isenção ou redução do Imposto sobre a Importação incidente
e peças separadas, quando saídos de estabelecimento indus- sobre equipamentos, máquinas, veículos, aparelhos, instrumentos, partes, peças, acessórios, ferramentas e utensílios,
trial, se adquiridos diretamente por empresa ou entidade refedestinados à prospecção e produção de petróleo bruto no
ridas no item II para utilização exclusiva em suas oficinas
especializadas, desde que estas sejam homologadas pelo Mi- Território Nacional, inclusive na sua plataforma continental,
importados pela Petróleo Brasileiro S/A. - PETROBRÁS,
nistério da AeronáutiCa;-ou por empresas contratadas ou subcontratadas por esta, desV- o ferramental e gabaritos, quarido saídos de estabede que atendida a legislação-sobre similaridade, sem prejuízo
lecimento industrial, se adquiridos diretamente por estabeledo disposto no art. lodo Decreto· Lei no 1.703, de IS de outubro
cimento homologado pelo Ministério da Aeronáutica, fabriArt. 29 Consideram-se máquinas e implementes agrícolas, para o gozo dos benefícios cOncedidos neSte atO, os-produtos relacionados em ato do Ministro da Fi:tzendã, -o-u-Vido o
___ __ __
_
Ministério da Agricultura.
Art. 39 Fica- assegurado aos contribuintes do ImPOsto
sobre Produtos Industrializados o direito à manutenção e utilízação dos créditos do Imposto relativo às matérias priin8.s,
produtos intermediáriOs -e-materiais de embalagem, adquiridos
para emprego na industrialização dos produtos a que se referem os artigos 1~ e 29 deste Decreto-Lei, nos termos fixados
pelo Ministério da Fazenda.
Art. 49 Este Decreto-Lei entrará em VigOr em 1<:> de
janeiro de 1975, revogadas as disposiÇ6es em -co~trário. ~R~

a
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Gle 1979, prorrogado pelo Decreto-Lei n' 1.878, de 23 de julho
de 1981.
§ 19 O beriefício fiscal mencionado no caput também
poderá ser concedido ãs matéri~s_-primas, produtos intermediários, partes, peças e componenfes, importados para fabricação de plataformas de perfuração ou de exploração de petróleo, bem como aos demais bens que se destinem a emprego
exclusivo naquela atiVidade,
§ 2' A isenção ou redução do Imposto-sobre a Impor'
tação que for concedida pela Comissão de Política Aduaneira
acarretará a fruição de idêntico benefício com relação ao Imposto sobre Produtos Industrializados.
·
§ 39 Os benefícios fiscais de que trata este Decreto-Lei
poderão abranger bens despachados, antes da sua vigência,
mediante a assinatura do termo de respon~abilidade, vedada
a restituição de importâncias já pagas.
·
Art. 2<? Ficam ·revogadas a alínea e, do inciso IV, do
artigo 2•, do Decreto-Lei n' 1.726 ('),de 7 de dezembro de
1979, e demais disposições em contrário.
Art. 3" Este Decreto~Lei entrará em vigor na data de
sua publicação. -JOÃO FIGUEIREDO, Presidente da República,- Ernane Galvêas- César Cais Filho- Antônio Delflm
Netto_
DECRETO-LEI N' 2.324 DE 30 DE
MARÇO DE 1987
Dispõe sobre incentivos à exportação de produtos
manufaturados.
O PresideÍlte da República, n9 uso da atribuição que
lhe confere o artigo 55, item II, da Constituição, decreta:
Art. 19 As empresas fabricantes de produtos manufaturados gozarão de isenção do imposto de importação e. dO
imposto sobre produtos industrializados incidentes na importação de bens em valOr não superior a 10% (dez por cento)
do incremento de suas exportações em moeda de livre conversibilidade, em relação ao ano anterior.- ·- --§ 1" A isenção de que trata este artigo abrange máquinas, equigamentos e aparelhos industriai_! e, de pesquisa, bem
como sua! 'Partes, peças e acessórios e ptõdutos intermediários, desde que destinadas ao uso próprio do ben-eficiário
e diretamente vinculados à sua produção de mercadorias.
§ 2 9 O benefício previsto neste artigo poderá ser exercido a partir do exercício de 1987. com base no incremento
das exportações de 1986 sobre as de 1985.
§ 3• Vigorará até 31 de dezembro de 1991 o incentivo
fiscal de que trata este artigo.
Art. 2o A ~erificaçilo de fraude na aplicação do artigo
19 impedirá e empresa de usufruir o benefício ali mencionado,
além de sujeitá-la âs penalidades previstas na-legislação em
vigor.
Art. 3<? O Ministro da Fazenda expedirá as instruções
necessárias à execução deste decreto-lei, podendo:
I -definir conceito de produto manufaturado, para efeito do disposto neste decreto-lei;
II- definir e limitar se tores ou produtos a serem beneficiados, inclusive alterar, global ou setorialmente, o valor referido no caput do artigo 1';
III- estender o benefício quando as exportações .se realizarem por intermédio de entidade não industriai;
IV -estabelecer percentuais e limites, quantitativos e
de valor para importação de partes, peças, a_cessórios e prOdutos intermediários; e
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V- estender a isenção a empresas produtoras_e exportadoras de produtos não-manufaturados, setorialmente ou por
mercadorias, desde que o produto exportado tenha razoável
conteúdo de elaboração e seja considerado de interesse para
a política de exportação.
Art. 4o Este decreto-lei entra, em vigor na data de sua
publicação.
-Art. 5<? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasflia, 30 de março de 1987_ -166" de Independência
e 99' da República. - JOSÉ SARNEY - Dilson Domingos
Funaro.
LEI N' 7.554, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1986
Dispõe sobre os incentivos da produção de aço,
nas condições que estabelece.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
- -Art. 1" As empresas siderúrgicas que preencham as
condições previstas nesta lei poderão creditar-se, a título de
incentivo ao aumento da produção, de importância igual a
95% (noventa e cinco por cento) da diferença, em cada período de apuração, entre o valor do Imposto sobre Produtos
Industrializados -IPI, incidente sobre as saídas dos produtos
referidos no artigo 39 desta lei, que promoverem, e o de crédito
do referido imposto, correspondente às entradas de matériasprimas, produtos intermediários e materiais de embalagem
adquiridos para emprego na ind~trialização e acondicionamento dos mesmos produtos.
§ 19 O crédito correspondente ao incentivo será deduzido do montante do imposto devido, em cada período de
apuração.
§ 2~ Os créditos decorrentes de exportações e operaçó_es
a elas equiparadas, de aquisição de máquinas, aparelhos, equipamentos industriais de produção nacional e os recebidos em
transferência de estabelecimentos não interdependentes, na
forma de legislação específica, serão aproveitados de acordo
com as instruções a serem baixadas pelo Ministério da Fazenda.
Art. 29 A importância relatiVa ao incentivo previsto no
artigo anterior será depositada, em nome da empresa beneficiária, em conta especial~ no Banco do Brasil SIA, para aplicação em projetas de__ ampliação P,a produção de derivados de
aço considerados prioritários pelo Conselho de Não-ferrosos
e de Siderurgia- CONSIDER.
.. c ..
§ 19 O depósito previsto neste artigo far-se-á dentro
-do prazo de recolhimento do imposto fixado para os produtos
alcançados pelo incentivo.
§ 29 Tratando-se de estabelecimento que industrialize
mais de um produto abrangido pelo incentivo referido no
artigo 19 desta lei, sujeitos a diferentes prazos de recolhimento,
prevalecerá, para os efeitos do disposto no parágrafo anterior,
o menor prazo.
§ 3° A não-efetivação de depósito no prazo de que tratam os parágrafos anteriores importará na perda do direito
ao incentivo.
Art. 39 Entende-se por estabelecimentos industriais de
empresas siderúrgicas, para os fins desta lei, os estabelecimentos que tenham por atividade a produção dos derivados
d~ aço indicados em resoluções do Consider, utilizando, para
esSe fim, aço de produção própria.
Parágrafo único. Os estabelecimentos que, a julgamento do Consider, se enquadrarem na definição contida neste
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desta Lei, relativamente a todos os produtos derivados de
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§ }9 Se a aJíquota a que estiver _sujeito o produto for
superior a 15% (quinze porcento), será esse o limite d~ obriga'aço que industrializarem.
ção suspensa, devendo ser lançado o imposto mediante aplicaArt. 4" As importâncias depositadas, na forma indicada ção do percentual que exceder. sobre o valor tributável do
no artigo 2<:> desta lei; serão liberadas, nos termos das instruçõeS produto.
que forem baixadas pelo Consider, para aplicação em projetas
§ 29 Resolverwse-á obrigação tributária suspensa com
de incremento da produção referidos no mesmo artigo.
a realização da venda efetiva do produto pelo estabelecimento
§ 1(> A critério do ConSider, as empresas beneficiárias- destinatário às pessoas mencionadas no artigo 29, na modaliw
poderão ser autorizadas a aplicar as importâilcias a que refere dade de pagamento ali indicada.
_ _
este artigo na subscrição de açóes do capital social de outras
§ 39 Se for dado destino diverso _do previsto no paráempresas siderúrgicas.
grafo anterior, ao produto recebido_com_suspensão do impos§ 2"' A aplicação de que trata este artigo, em relação -to, será imediatamente exigível do estabelecimento recebedor
às quantias depositadas até 31 de dezembro de cada ano, o cumprimento da obrigação tributária suspensa.
far-se-á até o último dia 29 (segundo) do ano subseqüenle.
§ 4 9 Na hipótese do parágrafo precedente, será apliCá§ 39 As importâncias depositadas, cuja aplicação n_ão vel ao estabelecimento recebedor multa igual a 50% (cinse tenha efetivado nas condições deste artigo, serão transfe- qüenta por ~ento) do valor do imposto que lhe foi exigido.
-- --Art. 2~ Poderão ser credenciados para a concessão dos
ridas pelo Banco do Brasil S/A. ã conta d_a._Receita da União,
benefícios fiscais de que trata este decreto-lei estabelecimentos
ressalvado o disposto no parágrã.fo seguinte.
_.
§ 49 O Ministro da Fazenda, em caráter excepcional, de comprovada idoneidade e capacidade finanCeira, que efepoderá prorrogar, por até 2 (dois) anos, o prazo previsto tuem vendas de produtos industrializados nacionais diretano § 29 deste artigo, quando se tratar de projeto próprio de mente a pessoas domiciliadas no exterior, em trânsito no País,
expansão.
mediante pagamento em cheques de viagem (traveler's
Art. 59 As importâncias liberadas na .forma do artigo checks), em moeda estrangeira conversível, ou erri modalidade
anterior constituirão reserva de capital a ser incorporada ao equivalente a ser declãrada pelo Ministro da Fazenda.
capital social da empresa beneficiária, aplicando-se na hipóArt. 39 O estabelecimento a que se refere o artigo antetese, o disposto na legislação pertinente.
Parágrafo único. A rese~:va constituída na forma deste rior, denomiº'ado "Loja Credenciada", terá que satisfazer
artigo não será considerada para efeito da_ tributação no § os requisitos mínimos, quanto aos itens a seguir relacioõ.ados,
1', do artigo 29 , da Lei n' 1.474, de 26 de novembro de 1951, na forma, limiteS e_ c_ondiçõeS est11.belecidos pelo Ministério
modificado pelos artigos 6' da Lei n' 4.862, de 29 de novembro da Fazenda e, no que couber, pela Empresa Brasileira de
de 1965 e 16 do Decreto-Lei n' 1.338, de 23 de julho de Turismo- EMBRATUR:
1974.
I -registro.éspedai-na-EriióiatUr e tia secretaria daReArt. 6° Não serão computados, par-a efeito de determi- ceita Federal;
nação do lucro tributável, o inceritivo de que trata o artigo
I I - fÕima de Constituição da sociedade e capital mínimo;
III -transferência integral do benefíciO recebido aos
19 desta lei, bem como os de idênticã natureza que, eventualmente, venham a ser concedidos no âmbito dos tributos est~ compradores mencionados no- art. 29, mediante redução no
preço;
duais.
IV- obrigações acessórias específicas, relativas a livros
Art. 79 Caberá ao Consider, atravé_s de resolução específica, decidir quartto à outdrga do incentivo previsto nesta e docume.ntos fiscais.
_
_
lei relativamente a cada estabelecimento, incumbindo à Secre§ 19 O registro a gue se_- refere o item I poderá ser
taria da Receita Federal expedir o respectivo ato declaratório, cancelado pelas autoridades_ concedentes, nos caSos d~ inobno qual serão indicadas as condições para o seu gozo e a servância das disposições deste decreto-lei ou de suas normas
data de início de sua_ yigência.
complementares. bem como em virtude de práticas frauduArt. 89 O incentivo previsto no artigo 19 será aplicável lentas ou de inidoneidade manifesta.
às operações ocorridas entre 19 de janeir-o de 1~87 e 31 de
§ 2\' Do ato que determinar o cancelamento do registro.
dezembro de 1996_
caberá recurso ao Ministro da Fazenda, sem efeito suspensivo,
Art. 9~ Esta Lei entra em vigor na data de sua publi- no prazo de 30 (trinta) dias. contados da data de su-a publicação.caç~o.
_
Art. 49 Fica o Ministro da Fa~citda ãutoriza"do a atribuir
~rt. 10. Revogam-se as disposições em contrário. JOSE SARNEY, Presidente da República- Dilson Domingos às operações a qué se refere o art. ?>. em beneilcio da "Loja
Funaro -- José Hugo Castelo Branco.
Credenciada•• que as realizar, créditos fiscais mediante aplicação das alíquotas que estabelecer, em .função da correspondente redução de preços das mercadorias _e tendo em vista
DECRETO-LEI N' 1.483, DE 25 DE
as situações conjunturais.
OUTUBRO DE 1976
Art. 59 Excluem-se das normas deste decreto-lei os proInstitui estímulos fiscais ao turismo estrangeiro no dutos do item 24.02.02.99 (cigarros) da Tabela anexa ao DePaís.
creto n' 73.340 ('),de 19 de dezembrQ_de 1973.
Parágrafo único. O Ministro çia F~zenda, poderá estenO Piesídente _da República, no uso da atribuição que
der a outros produtos a exclusão a que- se refere este artigo.
lhe confere o artigo 55, item II, da Constitlliçãô, decreta:
Art. 69 Este decreto-lei entra em vigor na data de sua
Art. 19 Saii'ão Com suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados os produtos remetidos diretamente os es- publicação, revogadas as disposições em contrário._- ERNESTO GEISEL, Presidente da República - Mário Henrique
tabelecimén-tOs cú:dencia.dos pela forma referida no artigo
Simonsen - Severo Fagundes Games.
39 observados os limi_tes_ e condições deste artigo.
c

-

...
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c) Utilizá-lo em outras formas de aproveitamento estabeDECRETO-LEI N' 1.500, DE 20 DE
lecidas pelo Ministro da Fazenda, inclusive compensação de
DEZEMBRO DE 1976
Assegura a manutenção e utilização do crédito do tributos federais.
Art. 6~ São excluídos do estímulo fiscal previsto neste
Imposto sobre Produtos Industrializados relativo aos
lnsumos empregados na industrialização dos produtos decreto-lei os produtos obtidos através de acondicionamento
ou reacondicionamento de bens de origem estrangeira.
não tributados que indica.
Art. 79 Fica revogado o_art._ 4~ do Decreto-Lei n~ 1.450
O Presidente da República, no uso da atrib~J,ição que (*), de 24 de março de 1976, a partir da data de vigência
lhe confere o art. 55, item II, da Constituição, decreta:
do ato do Ministro da Fazenda a que se refere o art. 39 deste
Art. 1~' Ficam asseguradas a manutenção e a utilização decreto-lei
do crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados, relaArt. 89 Este de~eto-lei entrará em vigor na data de
tivo a matérias-primas, produtos intermediários e materiais sua publicação.- JOAO BAPTISTA DE FIGUEIREDO, Prede embalagem empregados na industrialização dos veículos, sidente da República - Karlos Rischbieter - Cesar Cais
equipamentos e materiais para vias féri'eas, não tributados, Filho.
classificados nas Posições 86.01 a86.07 da Tabela de Incidência
DECRETO-LEI N' 1.803, DE 2 DE
do Imposto sobre Produtos industrializados- TlP!, aprovada
SETEMBRO DE 1980
pelo Decreto n' 73.340 ('), de 19 de dezembro de 1973.
Assegura a manutenção e utilização dos créditos
Parágrafo único. O direito de crédito conferido por este
do IPI relativos às matérias-primas que especifica.
artigo abrange, exclusivamente,_ as matérias-prlfnas, produtos
intermediários e m·ateriais- de embalagem recebidos pelo estaO Presidente da República no exercício de competência
belecimento industrial a partir da data da vigência deste decre- prevista no art. 55, item II, da Constituição, decreta:
to-lei para emprego na fabricação dos produtos mencionados
Art. 19 Ficam asseguradas, aos estabelecimento.s indus·
no caput deste artigo.
triais,
·a-manutenção e utilização dos créditos do Imposto sobre
Art. 2 9 Este decreto-lei entrará em vigor na data de Produtos Industrializados relativos a matérias-primas e produ·
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. toS intermediários efetiVamente empregados na industrialiERNESTO GEISEL, Presidente da República- Mário Henri- zação de caixas de papelão para as quais tenha sido estabeque Simonsen.
lecido alíquota zero, do referido imposto.
. Art. 29 Este decreto-lei entrará em vigor na data de
DECRETO-LEI N' 1.692, DE 29 DE
sua_publicação, revogadas as disposições ..em contrário. AGOSTO DE 1979
Concede incentivo fiscal às vendas de produtos in- ~ JOAO FIGUEIREDO, Presidente da República - Ernaoe
Galvêas.
dustrializados à ltaipu Binacional.
LEI N' 4.502, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964
O Presidente da República, no uso da atrihulção que
Dispõe sobre o Imposto de Consumo e reorganiza
lhe confere o art. 55, item II, da Constituição, decreta:
a Diretoria de Rendas Internas.
Art. 19 Será atribuído aos estabelecimentos industriais,
a título de incentivo fiscal, crédito financeirO sobre as vendas,
O Presidente da República,
â Itaipu Binacional, de produtos por eles industrializados,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancioainda que efetivadas por intermédio de estabelecimento equi· no a seguinte lei:
parado a industrial da mesma firma.
- --TÍTULO!
Art. 2~' O crédito financeiro a que se refere o artigo
Do Imposto
anterior será calculado sobre o valor das vendas, mediante
a aplicação do percentual de 10% (dez por cento).
• • • •• • • • • • • • •• •••• ••-•~<"> • • •··~· • •• • • .-.;.. ••~•.-.:u •• ••••~•"--~ •• • ~n • .{~. io'O. "•• •• •
Parágrafo único: O Ministro da Fazenda poderá, em
Art. 7<? São também isentos:
caráter geral ou em relação a cada produto, reduzir o percen- ...........................·.. ~ ···"~------~--- ·~; .. -~----~ ..-.-:.·~. ~ ..... ~ .....
tual referido neste artigo ou elevá-lo para até 20% (vinte
CAPITULO II
por cento).
Das Isenções
Art. 39 O MiniStro da Fazenda relacionará os produtos
que devam ser incentivados com a aplicação do estímulo fiscal
o'.;. • .;. • ••'•--"•' •• ••• •• • •
•••• •••• • •
X -os trilhos e os dormentes para estradas de ferro;
de que trata este decreto-lei, de acordo com sua classificação
na Nomenclatura Brasileira de Mercadorias.
·· ·
.,
XI- os arcos e cubo_s de aço para rodas, apare.l~os de
Art. 4 9 Os créditos financeiros soffierite poderão serre· choques e tração, engates eixos rodas de ferro :(undidq, "coquigistrados na escrita ffscã1 dO beneficiário após a -efefiva saída lhado", cilindros para freios, sapatas de ferro, assim como
dos-produtos do estabelecimento.
qualquer peça de aço ou ferro, uma vez que se destinem
ao emprego exclusivo e especifico em locomotivas, tenders,
Art. 5' Os créditos serão deduzidos do valor do Imposto sobre Produtos Industrializados devido pelo estabelecimen- vagões ou carros para estradas de ferro;
to no período de apuração em que forém registrados.
••••••••••••••••••••••••••••••••-'•••••-••~•••••••••u•,.•••'••••••••ooO."••••oo•••••
Parágrafo úniCo. Feita a dedução fiCando excedente de
•••••••••••••••••••••••••••••••••• ; . . . . . . • ••••••• J ••• '.~ •••• J •••• •• ·-··-~·· •• : ~·-·.
crédito, poderá o estabelecimento indUstrial:
DECRETO-LEI
N'..34,- DE 18 DE
DE
. . NÓvEMBRO
.
...
. 1966
-.
a) manter o crédito excedente páta compensações nos
períodos seguintes;
Dispõe sobre nova deoominaç~9 .do Imposto de
b) transferi-lo para a escrita fiscãJ de outro estabeleciConsumo, altera a Lei n 9 4.502, de 30 de novembro
mento industrial, ou equiparado a industrial, da mesma em·
de 1964, extingue diversas taxas e dá outras providênpresa; ou
cias.

....

....

• • • • > • • •-• ••• • • •• •• •• ••• • ••• ·~ -~·•• .~. • .~O.

w.~·-·.
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O Presidente da Repó.blica, usando da atribuição que
lhe confere o art. 31, parágrafo único~ do Ato Institucional

nY 2, de 27 de ou_tubx:o de 1965, decreta:
Art. 1~ O Imposto de Consumo, de que trata a Lei
n' 4.502, de 30 de novembro de 1964, passa a denominar-se
Imposto sobre Produtos Industrializados.
Art. 2' A Lei n' 4.502, de 30 de novembro de 1964,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
_ Alteração 1~- Renumerado o atual parágrafo único para
29 , acrescente~se ao art. 4" os seguintes inciso e parágrafo:
"IV- os que efetuem vendas por atacado de matérias-primas, prodiilos intermediários, embalagens,
equipamentos e outros bens de produção.
§ 1<:> O regulamento conceituará para efeitos fiscais, operações de venda e bens compreendidos no
inciso IV deste artigo."
Alteração 2~ - Fica suprimida a alínea ·a do inciso I
do art. 5<:>, e acrescentada a seguinte alínea:
"Que permanecer no estabelecimento industrial
decorridos_3 (três) dias da data da emissão _da respectiva
nota fiscal."
Alteração 3• - Suprimam-se o art. 69 e o anexo I a
que o mesmo se refere, e o inciso IX do art. 7<:> e ~;teste se
substituam e se acrescentem os seguintes incisos:
"XI -rodas e respectivas partes, eixos montados
ou não, cilindros e sapatas para freios, engates e dispositivos de choque e tração, destinados a emprego exclusivo e especffied em locomotivas, tênderes. vagões ou
carros para estradas de ferro;
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II - na destinação de parte dos depósitos compulsórios
segundo política monetária do Banco Central;
III- em recursos do Conselho de Desenvolvimento Social (FAS) que contará para isso com, 30% (trinta por cento)
da renda líquida das loterias administradas pela Caixa Económica Federal;
IV- reversão dos financiamentos concedidos_ e outras
origens.
Art. 5" Os Juros sobre o Crédito Educativo não ultrapassarão anualmente a 6% (seis por cento).
Art. 6'-' A concessão dos empréstimos de que_ trata esta
lei não dependerá de garantias pessoais ou reais, exceto as
de seguro de crédito estipulada&'" pelo Banco Central com um
fundo de risco de 3% (três por cento) sobre o valor dos empréstimos.
Art. 7<:> O _contrato de que trata esta lei estabelecerá
as condições de transferência dos recursos por parte da Caixa
Económica Federal e as garantias relativas em caso_ de atraso
dos repasses ficando, em função deste último aspecto, as instituições de ensino impedidas de:
I - suspender a matrícula do estudante;
I I - cobrar mensalidade dQ estudante, mes_mo como
adiantamento.
Art. 8<:> O Crédito Educativo previsto nesta lei vigerá
pelo prazo de cinco anos, a contar de 1~ de jarieiro do ano
seguinte ao da publicação desta Lei.
Art. 99 Esta Lei entra em vigor na data- de sua publicação.
Art. 10. Revogam-se as disposições,em contrário.
(A_ ~omissão de Ass.u~tos .Econômicos.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 124, de 1991

(N\ 1:913/91, na c"asà de origem)
(De iniciativa do Sr. Presidente da República)
Dispõe sobre a base de cálculo das contribuições
devidas ao Finsocial e ao PIS/PASEP e dá outras proPROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 123, de 1991
vidências.
(N• 3.278/89, na Casa de origem)
O Congresso_ Nacional decreta:
Institucionaliza o Programa de Créaito Educativo
Art. 1<:> A pessoa jurídica tributada pelo imposto sobre
para estudantes carentes.
a renda poderá reduzir a base de. çálcu)o das ,oop.trjbuições
devidas ao Fundo .de Investimento Soçial - FINSOCIAL
O CongresSo Nacional decreta:
e ao Pii'/P ASEP, ~ediante esterno da receita que tiver incluíArt. 1' Fica ins!itllído o Programa de Crédito Educa·
tivo para estudantes do Curso Universitário de Graduação
da na mesma basf=~ produzida pelos títulOs emitidoS pOr entidacom recursos insuficiênfeS, próprios ou familiares, para o cus- des de direito público, que permanecerem sob sua titui&Iid_ade,
teio de seus estudos.
ininterruptamente. por mais de 28 (vinte e oito) diaS.
·§ 1'-' No ca~9 _das ínstituiçóes _autorizadas a furicionar
Art. z~ Poderá ser titular do benefício de que trata a
presente lei o·estudante cornprovadamente carente e com bom . pelo Banco Central do Brasil, poderá. ser excluída da base
desempenhO acadêmico, desde que atenda à regulamentação de cálculo das contribuições refe.ridas a ~ecejtaprodu~i~da pelos
do programa. _
._ _
títulos,e;Qiitidos por entidades de direito público, independentemente do prazo de permanência sob tjtu]aridade .daquelas,
·
'· Pàrágrafo único: A seleção dos insç_r_itos ao benefício
ficando essa exclusão limitada .ao valo.r ,dos rendimentos aprodé q'ue trata esta lei será feita pela direção da instituição
-de ensino superior, juntamente com a entidade máxima de priados em cada. período.
representação estudantil da entidade.
.
. § 2~ O dispp~to neste artig~ ?Plica-se aos títulos emitiArt. 3~ A Caixa- Económica Federal será a executora
dos e operações efetuadas a partir da data de vigência desta
da presente lei, consoante regulamentação do Banco Central, lei.
,no que tange. às normas operacionais e creditícias, podendo
§ 3' Fica vedado deduzir da base. de cálculo d.as contri, partilhar seu programa de Crédito·Educativo·com·outfàs ban- buiç~~s de que tr~t~ este artigo -os -encargos com a captação
de recursos de terceiros. qualquer que seja a formã.. âplicados
1 ' cos· ou entídades; mediante convênios.
·
·
·Art. 4<:> Os recUrsos a serem alocados pela executora oa aquisição de tí~ulos da espécie.
do programa- e bancos conveniados t:trão -origem~
Art. 2<:> As i~~tituições finari.c_eir.as poderão excluir da
base de cálculo das contribuições devidas ao FinsoCial e ao
I - no orçamento do Ministério da Educação;
(À Comissão de Assuntos Econâmicos.)
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PIS/PASEP as receitas produzidas em operações vinculadas
preendidos, entre outros, os processos de lavagem,lirnpeza, descaroçamento, pilagem, descascamento,_I_enhaao crédito rural, nos termos da regulamentação em vigor.
mento, pasteurização, re_sfriamento, secagem, fe~men
§ I' Fica vedada a dedução da base de cãlculo das contribuições de que trata este artigo da variação monetária pastação, embalagem, cristalizaç_ão~ f!lndição, carvoejasiva dos recursos captados do público destinados a operações
menta, cozimento, destilação, moagem, torrefação,
bem como os subprodutos e os resíduos obtidos através
de crédito rural.
§ 2!' O disposto neste artigo aplica-se às operações conde_sses processos."
tratadas a partir da data de vigência desta lei, bem como
Parágrafo único. As alterações introduzidas por este ara operações ·contratadas anteriorm-ente, desde que vinculadas
tigo vigoram, retroativamente, à data de entrada em vigor
ao custeio da safra de verão 1991/92.
da Lei n' 8.212, de 24 de julhode 1991.
Art. 3" As instituições financeiras poderão excluir da
Art. 59 Estã lei entra em vigor na data de sua publibase de cálculo das contribuições devidas ao Finsocial e ao cação.
Pis/Pasep as receitas produzidas em operações de empréstimo
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário.
e de financiamento·realizadas com pessoas jurídicas, com pra.
zo não inferior a 30 (trinta) dias.
MENSAGEM N' 527, DE 1991
§ I' O disposto neste artigo aplica-se às operações conExcelentíssimos Seilhores Membros do COngresso Nacio~
tratadas a partir da vigência desta lei.
· § 2' Fica vedada a dedução da base de cálculo de que nal:
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal, tenho
trata este artigo dos encargos com a captação de recursos
de terceiros, inclusive em operações de repasse e refinapcia- a ,honra de submeter â elevada deliberação de Vossas Excelênmento, destinadas â aplicação nas operaç6es riJ.enCioilad3.s no -cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Minis~
- tro de Estado da Economia, Fazenda e PJane_jamentq, o anexo
caput deste artigo.
.
Art. 4' Os dispositivos abaixo, da Lei n' 8.212, de 24 projeto de lei que "Dispõe sobre a base de cálculo das co_n_tr.ibuições devidas ao FinsoCial e ao PIS/PASEP e dá 01,1tras
de julho de 1991, passam a vig"orar com a seguinte re'd.ação:
I - alínea a do inciso V do art. 12:
-providências".
Brasília, 7 de outubro de 1991. - F . .Collor.
''Art. 12......•.....•.•..... ~--~~~-·····-~--~·'·...o.~:..,~····
EXPOSfÇAO
DE MOTIVOS N' 412, DE 4 DE OUTUBRO
""~" .~.
DE 1991, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA
a) a pessoa física, proprietária ·ou nã_o, que explora
ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
a atividade agropecuária, pesqueira oti de extração mineral- garimpeiro.......;. em caráteí permanente oti tem- E.M.N.
porário, diretanien'te ou por intermédio de-prepostos A Sua Excelência o Senhore com auxílio de empregados, utilizados a qualquer Fernando Collor,
título, ainda que de forma não contínua;"
Presidente da República
II - o inciso VII do art, 12:
Senhor Presidente.
-Tênho a honra de submeter ã elevada consideração de
"Art. 12 ............ n••···~~·····-~-.=·H··~············-~····•
VII- como segurado especial: o produtor, o par- Vossa Excelência o anexo projeto de Lei que visa estimular
ceiro, o meeiro e o arrendatário_ ruiaíS. o pescador a contratação pelas instituições finari:ceiras de operaÇões vincu~
artesanal e o assemelhado, que exerçam essas ;:l~iyida I;:tdas ao crédito rural, mediante ex_clu~á()àas reCeífaS. dessas
des individualmente ou em regime de eoono1l!ia fa.mi- _qperaçõ~~ da ba-se de c_álculo das contribUiÇões ao Firis'ocial
·
·
. . -. · "liar, ainda que' COm auxílio eventual de terceit6s, bem e ao Pis/Pasep. ·
2. A proposição se insere no contexto das soluções tenComo seu-s-respecnvos cônjuges ou companheiros e:rfiJhos maiores-de 14 (quatorze) anOs ou a eles equipa- dentes. a .estimular o carreamento de recurso·s· adicionais ao
rados, desde que trabalhem, cotnprovadament_e, com setor agrícola, via direcionamento vo1untário de operações
de crédito. pelas in_stituições fina_nceiras ... A dit?ipu!ç_ãb" nos
o grupo familiar respectivo."
custos de mterrned1ação para o Sistema fmance1ro ~epre:senIII- o título do Capítulo VI:
• r
tada._pela ~edida estaria i"efletida em menores taxas de juros
"Da Contri~uição do Produtbr Rural e do Pescak cobrados em operações _voltildas Para esse setor: ·
dor"
3. A redução dos"e;u:;t_o.s_finaJlC_~iros para os"agiiéúltores
IV- incluir o seguinte "inciso-Ill no art. 21: ~
_._~s.ignifiça.ria,n_ão.so_rnen:te.a Viabtii.zãÇ~o d~ projeto~ CujãS taXas
"Art. 21.::..................•. '·-'··t····-~·H.~.- ... .&--..~-.......... de retorno estejani 'iiiferio'r às- taxas atualmente práticadas
•••••••• • : .. :.; -~·--'·············· .. .,-.~-~~···----........ ~····'·--hi-.;-,·L.- •• T-,UO, m.erça}Ip., ççn:no, ~-~ém_ ,U!'fl ~~~co_ d_~ __C!"~9itQ mep._9t -para
III-3%· (trêS por cento) da ~eceita bruta prove- as próprias instituições decor~ente da contratação de operaniente da comercialização -de sUa produção, quando ções a taxas compatíveis com 'os ieíóip.:o·s esperados nessa
se tratar de- contribuinte autónomO" garimpeiro. ••
atividade.
o
·
•
• • ~ ·
. 4. -~o mesmo tempo, entendo oportuno impleirrentar
me~jqas qu_e visa~m eliminar a cunha fisc~.l hoje repr~se~!~da
V -o§ 2- do art. 25.
"Art.'. 25..'. ·,
· !'~
pela incidência das contribuiÇ6es ao "FihSodàl _e· ao .Pís/Pasep
................. "'····--········-······-~·-~~~~~---~--~~ ...-:~'-"'··~~'~··· ~ .spbre_ ~.r~cc:it~s.pro.~U~id~s Po~ _tít~I9_~ p~~licos, dbsde que
§ 2~ ~~ntegram a produção,. para os efei~os, d~ste os mesmos permaneçam sõb sua titularidad_e, _i~i.ntérr~ptaartigo, os produtos de origem aQimal ou vegetal, em mente, pt;>r mais de vinte e oito dias._ . . . -.
estado natural ou submetidos a pr~cessos de beneficia. ?-~ A m~çifd~ .s~ lJisere iio _contexto das,soh.~:ç9es te:ndei_ltes
menta ou industrialização- rudimentar, assim com- à redução das taxaS de jurOS 'pÍ'àticadas nó mercado, ao di_mi-
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nuir o custo suportado pelos poupadores com o carregamento
de suas posições em títillos públicos, além de representar desembolsos menores para o Tesouro Nacional a título de remuneração desses papéis.
6._ Verifica-se que o investidor exige taxas de juros nominais maiores para se defender da incidência daS Contribuições
de inicio cltã.das. A prática, quando relacionada com operações envolvendo títulos públicos, além de prejudicar a execução da política eConómica, tende a onerar demasiadamente
o custo de rolagem da dívida pública para o Tesouro Nacional,
custo esse nem sempre recuperado por ocasião dos recolhimentos efetuados ao Finsocial e ao Pis/Pasep.
7. Por outro lado, proponho seja a tabela de aHquotas
do Imposto de Renda aplicáveis a operações realizadas no
mercado financeiro modificada, de forma a _reduzir, para 28
(vinte e oito) dias, o prazo a partir do qual incidem alíquotas
menores.
8. A relevância que a questão assume em fa,ce da conjuntura econômica e o prazo no qual se pretende verificar os
efeitos de tais medidas, justificam a· adoção da lei para sua
implementação.
·
··
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce:..
lê~cia, Senhor Presidente, os protestos do mel:J. profundo respetto. - MarcOlo Marques Moreira.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 7.799, DE 10 DE JULHO DJl1989.
Altera a legislação tributária federal e dá outras
providências.

........... ·---...................

-~-------------·~

..

··---·~·

..............., .'.

CAPÍTULO V
Normas sobre a Tributação de Aplicações
Financeiras
Art·. 47. O rendimento real produzido por quaisquer
aplicações finan.cerra~f de renda fixa:,- aufe-rido por qualquer
·beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, fica sujeito à
incidência do imposto de renda na fonte às seguintes alíquotas
de acordo com a condição do beneficiáriO e 'o' praZO 'da·õperação:
I - beneficiário identificado:
a) 35%, quando ó prazo da operação for inferior a trinta
dias;
b) 30%, quando o prazo da operação for igual ou superior
a trinta dias e inferior a sessen-ta dias;
c) 25%, quando o prazo da operação forigual ou superior
a sessenta dias;
I I - beneficiário" não "identificado:
.
_
a) 50%, quando o prazo da operação for inferior a tririta
dias;
b) 40%, quando o prazo da operação for igual ou superior
a trinta dias e ihferior· a sessenta dias;
c) 35%, quando o prazo da operação fOr -igual ou superior
a sessenta dias.
§ 1~ O disposto neste artigo aplica-se, também, às operações de financiamento realizadas em bqlsas -de; valores, de
mercadoriaS, de futuros e assemelhadas.
·
§ 2\) O beneficiário ser~ ConSiderado identificado quando a operação;
.
·
·
a) atender as condições do art. 2', I e II da Lei n' 7.751,
de 14 de abril de 1989, qualquer que seja o lieneficiário do
··
·
rendimento: ou
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b) tiver por objeto título ou aplicação intransferível com
identificação das partes envolvidas e desde que o resg~te se
processe de conformidade com o disposto no art. 2o;o, II, da
Lei n'7.75L
......... ' .. ···-··· ......... ·-·· ........ .................................. ·····-··
_
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(À Comissão de Assuntos Económicos:)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 125,
DE 1991- COMPLEMENTAR
(N• 60/89, na Casa de origem)
Disciplina os-limites das despesas com o funcionalismo público, na forma do art. 169 da Constituição
Federal.
O Coitgresso Nacional decreta:
Art. 1~" As despesas totais com pessoal ativO e inativo
da administração direta e indireta, inclusive fundações, empre~as pliblica~_e soc:;iedades _de economia mista, pagas com receitas correntes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios não poderão, em cada exercício fina-nCeiro,
exceder:
I - no caso da União, a 60% (sesenta por cento) da
respectiva receita corrente líquida, entendida esta como sendo
o total da receita corrente, deduzidos os valores correspondentes às transferências por participações, constitucionais e
legais, dos Estados, Distrito Federal e Municípios na arrecadação de tributos de competência da União, bem como as
receitas de que trata o art. 239 _da:Constituição Federal, e,
ainda, os valores. correspondentes às _despesas com o pagamento de benefícios no âmbito do Regime Geral da Previdência Social;
I I - no caso dos Estados, a 60% (sessenta por cento)
das respectivas receitas correntes lfquidas, entendidas com
sendo os totais das respectivas receitas correntes, deduzidos
os valores das transferências por participações, constitucionais
·e legais; dos Municípios na arrecadação de tributos de compe- tência dos Estados;
'lll- no caso do Distrito Federal e dos Municípios, a
60% (sessenta por cento) das respectivas receitas correntes.
§ V Se as despesaS de que trata este artigo excederem,
_no exercício da publicação desta lei complementar, aos limites
neles fixados, deverão retornar àqueles limites no prazo máximo de três exercícios financeiros, a contar daquele em que
esta lei complementar entra em vigor, à razão de 1/3 (um
· terço) do excedente por exercício.
§ 29 A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípic)s'.{mblicarãO, até 3"0 {trinta) di_as após o encerramento
.de cada mês, demonstrativo da exeC).lção orçamentária, do
mês e até o més, explicitando-, de forma individualizada, os
valores de cada item considerado para efeito do cálculo das
receitas correntes, líquidas, das despesas totais de pessoal e,
cons~qüentemente~ da referida participação.
§ 39 Sempre que o demonstrativo de que trata o parágrafo anterior, no que tange à despesa acumulada até o mês,
indicar o descumprimento dos limites fiX.ãdos nesta lei complementar, ficarão ved~das, até que a situ~o se regularize,
·quaisquer revis_õeS, reajustes ou adequações de remuneração
que impliquem aumento de despesas.
Art. z., Esta-lei complementar entra em vigor no primeiro exercício finan:ceiro subseqüente ao de sua publicação.
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Art. 3" Revogam-se as disposições em

contrário~.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N"139, DE 1991
(N• 471?1, na Câmara dos Deputados)

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL -1988

Aprova a adesão du Brasil ao Programa CospasR
Sarsat1 dg ,!gÇJ!li~_ç.ãg_,_ ~u~.Ç!t ~~~v~~tQ~ cj~ ~erm~aves
e -iníbar'cãçõfs' s.úiiStiãs-, por meio de sinais de satélites,
bem como a concessão de _crédito anual no valor de
d'ez Õtil dólares norteRamericanos ao orçamento do Ministério da Aeronáutica, de modo a permitir o cumpri-mento dás novas obrigações financeiras advin~as da ade-

............................ ;. ...•. -~ .•·.~-04 ........... -~- .•• .;.~-;-... ·----···-- ;~

CAPITULO II
Das Finanças Públicas

SEÇÃO II
Dos Orçamentos
o Ko,, _.,-,.-,,.- . . -~· _-,,,,,~,.._;.~-·-·~~-·~~n<r>•"'"'•~ 00 • .............. 0 •""...t>,,,
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Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da
União, dos estados, do Distrito Federal e dos ~uhic.ípios não
poderá exceder os limites estabeleci~-º~ _em lei complementar.
Parágrafo iíniC~õ-._A Concessão de qu_al_quer vantagem ou
aumento de remuneração, a criação -de cargos 09 -alteração
de estrutura de carreiras, bem como a admissão- de _pessoal,
a qualquer título_, p~los 6rgãos_e epúd3:des. da__adminjf;tra,ção
direta ou indireta, inclusive fundações mstltufdas c,;: __~a_ntldas
pelo poder público, só poderão ser feitas:
. . .
I -se houver prévia dotação orç~ent_ária _su.fiG_Iente_ pa·
ra atender às projeções de despesa: de pessoal e nos acréscimos
dela decorrentes;
I I - se houver autorização específica mi fei de diretri~es
orçamentárias, ressalvadas as empres~~ públicas-~ as soçiedades de economia mista -

(A

Comissão de Assuntos Económicos.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 126, DE 19!11
(N• 2.165/91, na Casa de Origem)
Dispõe sobre a coordenação do programa nacional
destinado às comemorações do centenário de n~imento
do escritor GracUiano Ramos.

são.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1"' Fica aprovada a adesão do Brasil ao Programa
Cospas-Sarsat, de localização, busca e salvamento _çf_e aer.ona. ves "embarcaÇões sinistradas, por meio de sinais de satélites,
na condição de Provedor de Segmento Terrestre. --~~
Art. 2?. O Poder Executivo fará constar da proposta
de Orçamento Geral da União, encaminhada anualmente ao
Congresso Nacional, dotação orçamentária necessária ao cumprimento das obrigações financeiras advindas da adesão a que
se refere o art. P deste decreto legislativo.
. . __
Art. 3~ Ficam sujeitos à aprovação do CongreSso Nacional quaisquer a tos que possam -resultar em modificações quanto ao ato de adesão _e quanto à condição de estado-parte
do programa, ou que impliquem na alteração das obrigações
financeiras dela decorrentes, e que açarretem epca~gos _ou
compromissos gravosos ao patriJ!Iónio f!acicm·al, atendendo
ao disposto no art. 49, inciso I, da Constituição Federal.
Art. 4~ Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.

e

MENSAGEM N• 56, DE 1991
ExcerentíSSfréios·- Senh6r~s Membros do CollgressO Nacional
Em conformidade com o disposto no art. 49, inciso I,
da Constituição Federal, tenho a honra de submeter â eleva~a
consideração de Vossa~, Excelências, e~ caráte_r d~ urg~nc:a,
pedido de autorização para que o Bras~l fo_rma!I_?~--~u-~----ªde_figi.O
ao Programa COSPAS-SARSAT de locahzaçao, busca e sruvamento de aeronaves e embarcasões sinistradas, por meto
de sinais de satélites, bem co_ino ã. _concessão de crédito anual
- no -valor de dez mil dólares norte_~america_n_Çls _ao. orç~ment?
do Ministério da Aeronáutica, de modo a permur o c1._:u~pn·
mento das novas obrigações finance_~ras adxindas_ dessa ~~e
são. A participação brasileira no ref~rid~_Pt::~g_r~_'!la pern;IUrá
a-rápida e precisa determinaç~? dos locais d~-a~J?el!tes~aereos
ou marítimos, com a consequente economra üe tempo e de
vidas nas operações de_ salvamen~q§_.
. . _ . __
~
Brasflia 6 de fevereiro de 1991. - Fernan~o Coll?r.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS W DMAEIDTC/DAI/4561
MESP-COPVOS·LOODE 17DE DEZEMBRO DE 1990
DOS SENHORES MINISTROS DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES E DA AERONÁUTICA.

O Congresso Nacional decreta: _-,
Art. 19 O ano de 1992 será consideradq "Ano_ Graciliano Ramos de Cultura••. com programa nacion;U a ser coordenado pela Secretaria de Cultura da Presiçl~n,ciª" da ;Rc;:pública, no âmbito federal, e Secretarias de CuJturadosEstados,
no âmbito regional.
____ , _ . _
_Parágrafo único. O programa a que se· refere o caput
deste artigo terá como objetivo o incentivo a?. conhecímento
da vida e ao valor cultural das obras de Gracilian_o Ramos.
Art. z~ É declarada data nacional_, 9estín_~da às c~me
moraçóes do CentenáriO de Nasçimento do escritor Gr_acih_ano
Ramos o dia 27 de outubro de 1992. .
~
·
Pa~ágrafo único. _As programaçõeS e eventos culturais,
a serem programados para esta data, não excluem quaisquer
outros a serem realizados durante o transcorrer âo ano.
Art. 3~ As despesas decorrentes desta lei ser~o co_rp.pu- _ A Sua Excelência o Senhor
tadas nos orçamentos das instituições rilencion~das no art. DoUtOr Fenlando Collor
1" desta lei.
--Presidente da Repi:ibiíca-Art. 4'-' Esta lei entra em viga~ J?.ª data de s.u~ publiSenhor Presidente,
_ _
__
Temos_ a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excecaça~rt. s~ Rev~g;~-s~_as disposiçÕ~s em coni~_ádO._
Iência
ao fi~~~ da ~éca~a_de 70,_f?or ocasi_ão_ dã asSinatura
(A Cdmissão de Educação.) do contrato de fornecimento dos satehtes brasileirOS de teleco-

que,
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padrozinados pelo sistema COSPAS-SARSAT, para utilizamuniçõesde primeira geração (BRASILSAT 1 e 2), foi incluíção em aeronaves e embarcações. Essas decisões são resulda cláusula que condicionava a compra daqueles satélites à
tantes dos trabalhos realizados_ n-o âmbito da COBAE, a qual
transferência de tecnologia do Programa COSPAS-SARSAT
cOnstituiu Subcomissão Especial (1/89), com o objetivo especíde busca e salvamento.
fico de conduzir os assuntos pertinentes ao Programa COS2. Aquele programa foi criado em 1979 com o objetivo
PAS-SARSAT. Participaram daquela Subcomissão represende utilizar sistema conjunto de satélites como retransmissores
tantes da Secretaria da Ciência e Tecnologia da Presidência
de sinais de socorro de aeronaves e embarcações sinistradas,
da República, do Estado-Maior das Forças A-rmadas (EMFA),
possibilitando sua rápida e precisa localização, com a consee dos Ministérios da AeronáUtica, da Marinha, e das Relações
qüente economia de tempo nas operações de busca e salvaExteriores.
mento. O Departamento Nacional de Defesa (DND) do Cana8. Nesse sentido, e tendo em vista o disposto no inciso
dá, o Centro Nacional de Estudos Espaciais (CNES) da FranI do Art. 4<:~ da Constituição Federal, elevamos a alta consideça; a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica
ração de Vossa Excelência projeto de mensagem que solicita
(NOAA) dos Estados Unidos da América, e o Ministério
da Marinha Mercante da União Soviética foram as eittidades ao Congresso Nacional autorização para adesão do Brasil
àquele Programa, Como "Provedor de Segmento Terrestre"
responsáveis pelo desenvolvimento inicial do programa. Esses
(Ground Segment Provider), bem como a concessão de crédito
países são os chamados ~'Estados-Partes" do Programa.
anual no valor de dez mil dólares norte-americanos ao orça3. A entidade opera com uma estrutura cooperativa,
mento do Ministério da Aeronáutica de modo a permitir o
tendo integrado em um só_ sistema os satélites de 'busca e
salvamento soviéticos (do Programa COSPAS) confuntamen- cumprimento das novas obrigações financeiras advindas da
participação do País no Programa COSPAS- SARSAT.
te com os satélites do ConsordQ "Search and rescl).e" (SARAproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa ExceSAT), operado pelo Canadá, Estados Unidos da América
lência, Senhor Presidente, a garantia do nosso mais profundo
e França.
respeito.
4. O sistema "COSPAS-SARSAT" tornou-se base institucional para o estabelecimento de um sistema global de
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA
satélites de busca e salvamento a partir das recentes decisões
FEDERATIVA DO BRASIL- 1988
da Organização Marítima Internacional (IMO) e da Organização de Aviação Civil Internacional (OACJ) de tornar compulsória, nos próximos anos, a utilização em navios e aeronaves dos equipamentos transmissores (indicadOres de posição
TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes
de emergência) padronizados pelo Sistema COSPAS-SARSAT.
CAPÍTULO I
5. Em 1987, o Governo canadense forneceu estação terDo Poder Legislativo
restre local ("Local User Terminal - LUT") para recebimento dos sinais de satélites, que tem sido utilizada experimentalmente, desde então, pelo Instituto Nacional de Psquis-as
Espaciais (INPE), em Cachoeira Paulista, São Paulo. Cabe
SEÇÁO 11
ressaltar que os trabalhos dessa estação, ainda em fase de
Das Atribuições do Congresso Nacional
testes, permitiram determinar, com precisão., as coordenadas
da posição de pouso de avião Boeing 737 da Varig, perdido
...... A·~t:·
d;~~-~~-P~iê·~~i~~~i~~i~~-d~·c~~g~~~~~ ·N~na região amozônica em 19,89.
cional:
6. O Brasil por interrriédio da COmíssão Brcis1leira de
I - resolver definitivamente- sobre tratados, acordos ou
AtiVidades Espaciais (COB-AEJ~ fngresSou no sistema em
1988, por período experimental até 31 de dezembro de 1990, atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrímónio nacional;
por meio de Memorando de Entendimento assinado entre
................................. ········· ........ ····~···················.-····:
a COBAE e os organismos pertencentes aos Estados-Partes
do Programa. Em 19g9, os quatro-- Estados-Partes firmaram
Acordos assegurando a continuidade- do Sistema COSPAS(A COmissãO de Relações Exteriores e Defesa" NaSARSAT e garantindo o acesso a todos os"países interessados,
por um prazo- de 15 anos. A adesão ao Programa deverá . c~onal).
ser feita por Carta de Notificação, a' set -a-ssinada pelo Presi. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
dente da República ou pelo Ministro das Relações Exteriores,
N•J4o, DE i99I"
comprometendo-se o pais ao pagamento de contribuição anual
(N• 27/91, na Cámara' dos Deputados)
de dez mil dólares norte-americanos.
7. No Brasil, o Ministério da Aeronáutica, Com a colaAprova o texto do Acordo-Quadro de Cooperação
boração do Ministério da Marinha, assumirá a responsabiFazendário-Financeira, celebrado entre o Governo da
lidade pela fase operacional do Sistema. Tiio logo obtida a
República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados
devida autorização do Poder Legislativo, o Governo brasileiro
Unidos Mexicanos, em Brasília, em 10 de outubro de
manifestaria a intenção do País de associar-se ã,quele programa
1990.
e formalizaria proposta-para que o InStituto Nacional de PesO Congressci Nacional decreta:
quisas Espaciais (INPE), da Secretaria- da Ciência e Tecno. _Ar_t ..19 É aprovado o texto do Acordo-Quadro de Coologia_ da Presidência da República, -se constitua em "Laboratório de Homologação", jUnto ·aos Estados-P-arteS do Pro- peração Fazendário-Financeira, celebrado entre o Governo
grama COSP AS-SARSAT, dos trànsnÍissores e equipamentos da República Federativa do Brasil e o Gove_rno dos Estados

49: ... ir
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Unidos Mexicanos, firmado em Brasi1ia, em 10 de outubro
de 1990.
Parágrafo único. Ficam sujeitos â aptovaçâó do Con~
gresso Nacional quaisquer atas que possam resultar em revisãc
do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes comple·

(\s. C9HlSSOES
JUS'l'ltA

Dezembro de 1991

mentares que nos termos do art. 49, inciso I da Constituição,
acarretem entatgos ou compromissos gravosos ao património
-naciOnal.
Art. z~ Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação .

..
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••u•

ARTlCO X:rt

•
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•

apllcavlo

4•

po1lt1en

a.::on6Nc: ..

nru.m:a.lruj

AI J'arta1 .c:cii.Vi• •• iot•rca:obbr u:,pl'rilnc:b.a • in[or~N,GC.a
ahte~u d• •ugufo•• vdo:rea a tia.nçoa qtJ-t Õpaf. . uf'
oeda p.tJ:a, '

co• :ralacio

•o•

AI!TfC9

XIU

A• l'a~:ta1

no
• outraa iraaa
' aeor4toN,

q11a

11

I:Cip•~::tivu

o;;Õ10pfomata11-aa. a t:fOCaf 1n!o~:...,c:õ•• a axpa~iiinc:1ac
ra!•r• ioa pol!tic:a• • J:lfOI:IILII .lntroduaic!al
orguhaçõ .. .tacano1:'~:io-adlll1nhtfat1va.c:.

ARTICO liiY

/J.r

}'"r~c·r

;ir;t<:'<'"n.!.oiart:•

;iu!•·r·,~-~-:

•~:l;l,f<>o<.lo'~<· 11-'-'!..lt

JUI>"

.:;S,·ii:.r c.>.H~-,;(.:

,- n·kl. &.,--C:cr<·h~u. u. '·'"' n· ·r~.J.:.-.:. "'"'"'"
fiflN,( J:.r.~·r.u.: f'~UJiol•:, !.r. r ,i.,. <:<-1 ... tCl·n I• IL"J,. · l' • ...:!o: .:,,:. '":'·.:.c,

1.
A fla da ooor<1enar ül avõa1 dofiVIII~"I olo pl:<.. onte A.cc:s:olo-.
quadro, da lll<t<JU.n.f .,_alhol:al c:ondiçõea po.:n. 1111 aõ~l:lcaçlo a da e<ontar
com ..ecaniuw de acompanh~nt.o, aa l'artea o;;onv;• era cria~: o Grupo
da Aaauntol
Pinalle'di:OI a
F•candidoa II:'"Uil ~ tlixic:o. O G.rul'<l:
1
anc:arragar-aa-1 da promovei:'", avaliar a aup•rviaionar o ÇtJIOpl:"ilnento do
precan~• Ac:oEdo-quadro • para
U111 fall.nir-••-1, altarnaola ..ante, no
ara1il • no Miix!co nna datal ac:ordcodas pllaa Partea • 1nfonoari. 1abre o
de.sc:nvolvilllento de aeua trahalboa i lh.1bcoah1iO Mbta de Cocrper•cio
J:eonl*ic:a a COP.ercial • ••ta, por aua ve~~:, l COilliaalio MiaU. . c!•
COOrd•naçio br .. Uairo - attrxic:ana.

••t•

As ru·tn condi& •• !ntarca:rnbiar !n.1'of. . ç~u a aJCptodlnc.ln
•otonr a l,!:lvi.Sa int.n-laU.no-aauic:onn, .. da r:o-o 0111 oatol>aloc:nr ua
•c:alrhiiO d{f !nfol"lllaçio • OOlliUlta t6c:nlc:a pua o func:1on1111anto a a
1aat.rWMntac'-o da fóuul .. p11.n uldotr a d!vio:Ia lntra-latlno-amadc:ona,
~qua aajaa. alternativo• 011 c:o~oplau>Ontafol coo pn'l•••onto r:m ollviana, taia
e:o.o a troca da c!Iv.l4a por at1vo• a 11 paqamento:r- .cooo dh·l4co c«.tu·na, da
acordo 11011 o• 00111p~Nluo1 a11\llll.ldo1 ao Ctupo do liJ.o, ou. q,tJalquar 011tra
.od&lida.da qu• aa equipa• tienic:a1 da allbaa 01 pala•• fDociiiUlUI.

vbta qu• o llraa.Ll a o·Midc:o alo ~Eof"""do llanc:o
Daiii'I'I"OlViMnto • da outfOS OE~an!;;II>Oll ai10ilaraa,
aeua rtu:pac:tivc.a dJ.ratons-executivoa c:onaulta~-•a-le C<>PI v.lataa 1
aoord•n•~lo 4o poaio;õaa noa . .l>donadoa ot~•niamoa.
'ta:ndo 1. .

:%~>t•rUietic:a:no da

o\llTtGO Vu
Da .,lltama for••• &a du•a P11rtaa cona'l>ltar-ae-lo aobEa oa tam&a
f:lnanc:ai~<oa
.t'al•donadoa
COlll o c:oroi:J"cio intarnac:iona:". q11.o 111jaa.
t:r.u.dol - dJ.f•r•nt•l er~anJ.a11>0a lnternacionaJ.a.

2,
O Cru.po da Aaau.ntoa Finnnc•J.roa 1 Faun<1J.tiOI aef,;. int.r~udo
por fl>nc:1on4f1oa do Ministério daa Jl.olaçO!i•l exteriores 't' do Mihiatirio
dA !:c:onomi&; Fa~endll 1 Pl•he:)a.mento do llr•all 1 da Sr:c:.re~aE.la• da
r ..,..,;mdll e Cridito PÜblir:o do ~Jí:xic:o, os ~uah ael'"io c:!uignados por aeus
reapectivo= Governo• pof oc~dlo de cada um& dn reuniõca. 1'>11"11 ternil,ç
quer rcqucinm tnUmento parUcul"~"• pcorticipuio func:ion&tio1 doa
1etorca financeiroiJ d~ aJ:wol os paiFtr•
3.
o Hn.erlei~~.tr.tc- olc•J' :•:r.·•.• -'I .:. tr;.W.ll..:·" •:•" : .•
t•aU'I•tc ,;.;,.,,c.o:!á" L~Í~ ;.,;.,~;•.<· ,.,:::tc l'lorl""·

••~cu·""

~

... ~• a execuçlio do praaenta Ac:ordo-qu.allro o Gnrpo o;;~intlo .o
llrtigo ant•der
a1tabalec:•d progra~~~aa
da 'trabalho
•n~~o•la q~~.a
c:olllpl'een4- 01 divataoa a•pacto:r-a • ••to••• da COOplilrao;io.
ArtiYO XVJ

l.p't'ICO

ytn

Aa P•rt1 a
J.ncr-ntulo a
eoopafaçlo antro•
os
1>11\I.S
reapac:.tivo 1 6t 9 l.o• c:ompatentll a U111 lia fortalac:er o 1nterc:.lrobio
oeo~~aro;1al antfa os dDh pai111 • Apoiar 01 projato1 in4.,atrJ.a1a • da
COIOpl-ntaçlo ae<>n&w.ic:a,

Todo avlao, a~U~!ta~lo otl c-unlc•~lo qaa ae '"•rha .,,.,.~
diJ'.l9i.r-ae 110 ••~<>r~l,.cl• do praaent• llcord<>•qLia~ro 11 •'atllllrl por
••c:fito, aa:np1a que •• 7•%tll nà<> llo;o:r:4aull, i.~t.~allnnt• por ear.1;ito, o:!e
outro - o . t••• f'tlvi<lad• aHul a car9o, pala Parta l>c•aila1ra, do
DIFart•-nt<> r:c: ..,W.lco do r.in.ht,rl..o llu lkeiaçllu z~urioEal "' do
tlcoparta .. anto do Aulfl:toa lnhrntc:.iona1a do Jo\1niltÔdo <lo r:cono~•ia.,
J'a:aond.a • thrtjaroent<> a, pah rarta •~xic:ana, da Dirao;io co:aral de
Anuntoa Fa1anGirioa Intarnaciondl da Sac:rataria da F.nan;ia e Ctidito
rúbl.J.co,
AI'ITICC! !Yll

i'artea c:o.,prern.. te.,~•o a trocar intor~eii•• a
p.:iL>lic:aK,
lltXp4>r1inc:laa aot.ra o• p~O<:•a~o• de pf1vat.1nc1io dr:~•nvolvidc-a 1101
r••Fc:r:tivol raiu·r,
••pra"'~"

"'
ltlv.ldadaa

q~'l

ruta• c:ol\vi111 •• pra•te:- 11.1a colaboracio q11.ando ru
4•11ajc:!l nalhar na •~te:\le$<> do pu ..l>te Acordo-quadro
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1:1

,,.,
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E"p:>IIIÇiC'> ~ .. tt••ti•Jn~ tb Srt~Q' Jottu'~lro dt: tAt~<l'-'
llft!ftçi·~~

lo
C•dl. llaa dl.a PU'tl:!l co.un1cad I out.ta. por vi• lli[>lot~>iUça,
dOo CUXIi>I'ÚIOnto doi requhitoa hqda lnt.rnoll- nec~~ouirioa l •~• •nt::•d•
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2.
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notUiiJuco A o1.1tr•, por

oac.rUo~· ('('1:0•

tril '•no• •
a ...:noa quo
~eis

metto:r de

ãc~.f proueg.,.do
Ultlõl

ll~•

iiJ,

tt"o; ,f,. r.ntr.rr(~<'ut .. ~
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<11"
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,hlto .~ lraslUa, aoa lO diu do ..Ja d• outltbro d• lDiO,
•• ll!o1a 111:911p'!t.ru, nu l!nguu xortuguu.a • ••p&nhola, 1en~o o-.boa oa
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.

..
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.
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,
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'7"•

•
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ron"•• "••ln,.lar 'l<t• "' IICOJ:'d<:o

'l""

rrit><"frlo•

ln•pi••"'

a

H•••••

nal)

i

•''"''"

<lo

"'• ••1"•
Jnto);Ttftç6fl.'l
•ntr10

de

lnteJ;_.IllJ. •
l"'flllu..:Jin d•

comU-:0••· t""l\o • hor'!no IS• aub•.,t•r
ain11t11 d• M•n"~?•lll r~••i"•nt;"i•l, P•~~~ qu• ~·o; 11 a 11 l::rc•lotn,..ia, ••
•••~• lu~uver PJ;>t be•, lltlc•alnh• .., 't•'ltr.> :to Aec:fdo •"•>:o Jo
•Pr.t:hçll::> 4<>: c..,n'lrooeao Mllc1on&l.

(À Comissão de Relação Exteriores e Defesa Nacio-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 141, DE 1991
(N• 46/91, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo de Cooperação para a
Redução de Demanda, Prel'enção do Uso Indevido e
Combate à Produção e ao Tráfico Ilícitos de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República do Chile.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 É aprovado o texto çjo Acordo de Coqperação
para a Redução da Demanda, Prevenção do Uso Indevido
e Combate â Produção e ao Tráfico llícitQS.de Entorpecentes
e Substâncias PsicotrópiCã.S, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República
do Chile, em Brasflia, aos 26 de julho de 199p.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à ap·rovaçáo do Con~
gressoNacional quaisquer atos que possam resultarem revisão
do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, inciso I da Constituiçá(i',
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao património
nacional.
··
·
Art. 2~ Este Decreto Legislativo eotr~ el;Il vigor na data
de sua publicação.
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(A Comissão de Relaç6es Exteriores e Defesa Nacional)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 142, DE 1991
(N• 36/91, na Câmara dos Deputados)
Aprova o_ te~o_ do Acordo sobre a criaçãO de uma
Comissão Mista de Cooperação, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da Repd:blica da Tunísia, em Brasilia, a 27 de novembro
de 1990.

O CongreSSo Naciqnal decreta:
Art. I' É aprovado o texto do Acordo sobre a criação
de unia Comissão Mista de Cooperação, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República da TuníSia; em Brãsi1ia, a 27 de novembro de 1990.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à à'firovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultarem revisão
do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termoS do art. 49, i:nciso I da Constituição,
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao património
nacional.
Art. 2~> Este decreto legislativo e:Qtra em vigor na data
de sua publicação.
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PARECERES
PARECER N• 533, DE 1991
Da Comissão de Assuntos Sociais ao Projeto
de Lei do Senado n9 114, de 1991, que "estabelece nor~
mas para o uso das técnicas de engenharia genética,
para a construção, manipulação, circulação e liberação
de moléculas ADN -recombinante e de organismos e vírus
que os contenham e dá outras providências."

Relator: Senador Francisco Rollemberg
O projeto em pauta de autoria do Senador Marco Maciel,
"estabelece normas para o uso das técn)cas de engenharia
genética, para a construção, manipulação, circulação e liberação de moléculas ADN-recombinante e de organismos e vírus
que os contenham a d~ outras providências."
Em façe da complexidade e atualidade da matéria, a Comissão programoU, sob nossa coordenação, um,._dePate sobre
o terna "Engenharia Genética e BiosseguranÇa"-. A programação constituiU-se de duas conferências e--uma mesa-redonda, com os seguintes temas.
-A Engenharia Genética no Brasil e no Mundo, conferência proferida pelo professor Crodovaldo Pavan_
__ ___
-A posição do Governo Brasileiro em relação ao· PLS
nn 114/91, conferência proferida pelo Dr. Edson Machado
de Souza, Secretário de Ciência e Tecnologia da Presidência
da República.
-Necessidad'es de Legislação em Biossegurança para o
Brasil, mesa-redonda moderada pelo Senador J utahy Magalhães, com participação; ainda, dos seguintes debatedores:
-Prof. Spartaco Astolfi Filho, representante da Sociedade Brasileira de Genética;
-Prof' !ris Ferrari (UnB);
- Econ. André Sant'Ana (Bio Rio);
-Prof. Luiz Carlos Pinheiro Machado (UFSC)
Nos debates foram apiCsentadas sugestões para aperfei-·
çoamento do texto original do projeto, especialmente quanto
ao artigo 29 e seus parágrafos. Tais sugestões consistiram em
alterações de termos ou expressõ~s técnicas, algumas com
redação mais genérica ou-abrangente, outras de caráter mais
restritivo. Algumas propostas visaram ao acréscimo de-dispositivos (parágrafos) que ampliaram as proibições ou limitações
anteriormente estabelecidas.
Com relação ao artigo 3<~ que cria a ComissãO Técnica
Nacional de Biossegurança - CTNBIO -,.,houve sugestões
para aumentar o número de instituições representadas, bem
como para regulamentar este dispositivo através de normas
e portarias. No texto final, transferimos es.ta responsabilidade
para o Poder Executivo que, ·assim, indicaria as entidades
e/ou representantes no CTNBío.
Ao projeto acrescentamos um novo nível hierárquico
orientado para o controle_, a fiscalização e o fie:I cumprimento
do Código- _de Êtica. Esta atribuição, no âmbito de cada instiM
tuição-, estaria voltada para a pesquisa, para o desenvolvimento e para a manipulação das técnicas de engenharia genética e de moléculas de ADN-recombinante. Seria a Comissão
Institucional de Biossegurança - CIBiO -,·composta por
integrantes do quadro de funcionários da Instituição,_preferencialrnente, com especialização nas áreas de microbiologia, biologia genética, medicina, farmácia e virologia, familiarizados
com as técnicas da engenharia genética, com os.equipamentos
especializados para o desenvolvimento destas técnicas -e~ ain-
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da, com a manipulação de moléculas de ADN-recombinante
(art. 8•).
No art. 9" achamos por bem especificar mais algumas
atribuições a esta Comissão, incluídas sob a forma de alínea
(a a q). Quanto aos artigos 10, 11 e 12, foram mantidas as
mesmas redaçóes apresentadas ao projeto qriginal.
Em face do exposto, achamos conveniente a apresentação
de um substitutivo ao projeto de lei original, de autoria do
Senador Marco Maciel, que em tão boa oportunidade ofereceu
ao País. A matéria é de extrema urgência e de flagrante atu,alidade, razão por que, após o necessário debate, apressamo-nos
em apresentáMlo ao exame desta Comissão e do Plenário desta
Casa.
~
Como conclusão do nosso parecer, se aceito pOr esta
Comissão, apresentamos o seguinte Substitutivo ao Projeto
de Lei n' 114, de 1991.
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 114. DE 1991
Estabelece normas para o uso das técnicas de enge~
nharia genética, para a construção, manipulação, circulação e liberação de molécula ADN - recombinaote
e de organismos e vírus que os contenham e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta
Art. 19 Esta lei estabelece normas e níveis de segurança
no uso das técnicas da engenharia genética, na· construção,
manipulação, circulação e liberação das moléculas ADN recombinante e dos organismos e vírus que contenham moléculas de ADN-recombinante e de seus produtos, visando proteger a vida e a saúde do homem, dos animais e das plantas,
bem como o meio ambiente.
Art. 29 Para os _efeitos da presente lei, define-se:
I - ADN (ácido desoxirribonucléico) como material genético que contém as informações que produzem a descendência;
II- moléculas de ADN-recombinante como aquelas
construídas fora das células vivas, mediante a união de segmentos de AD!'J natural ou sintético com moléculas de ADN,
que possam mu_Itiplicar-se em uma célula viva, ou ainda as
moléculas de ADN resultantes dessa automultiplicação.
Parágrafo único. Consideram-se equivalentes às moléculas do ADN ,qatural, os segmentos de_ADN sintético que
possam ser transcritõs em um polinucieotídio ou em pollpeptfdio.
_ Art. 3~ Às normas e procedimentos estabelecidos nesta
lei não se aplicam ao segmento de ADN-sintético que não
se expresse in-vivocomo produto biologicamente ativo que
polinucleotídios ou polipeptídios.
_ Art. 4_9 Qualquer pessoa ou equipe capacitada para realizar pesquisas e/ou manipulações de moléculas de ADN recombinante, deverá estar obrigatoriamente associada ou
vinculada a uma instituição pUblica ou privada, de qualquer
natureza, responsável pelas conseqüências advindas das pesquisas, dos experimentos e dos desenvolvimentos, definidas
na forma desta lei.
§ 19 Para os efeitos desta lei entendem-se como instituição qualquer entidade privada ou pública federal, estadual
ou _municipal e, ainda, os organismos financiadores ou patrocinadores de projetes ou _ativi_dades referidas no caput deste
artigo._
_
.-.,_.
§ 2" As institUições. nas. quaiS Venham a ser realizadas
pesquisas com moléculas ADN-recombinante, deverão zelar
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Parágrafo único. A CTNBio criaÍ'á subcomissão en~
pelo cumprimento das normas de segurança estabelecidas nesta lei e nas resultantes de sua posterior regulamentação. regadas de setores específicos da biossegurança e da engeArt. 59 No uso das técnicas da engenharia genética são nharia genética e supervisionará suas atividades.
proibidas:
· -Art~ 89 Para a físcalização das normas de segurança e
I - a intervenção no material genético humano in vivo, para o fiel cumprimento do Código de Ética, fica Criada, no
exceto para o tratamento de defeitos genéticos e de outras âmbito de cada instituição que se dedica â pesquisa, ao desendoenças;
vOlvimento e ã manipulação das técnicas de engenharia genéII- a manipulação e o congelamento in vitro, de em- tica e de moléculas de ADN-recombinante, a Comissão Instibriões humanos;
tucional de Biossegurança, doravante denominada CIBio,
III - a manipulação de material genético que afete o composta por integrantes do quadro de funcionários da Insticomportamento humano;
-tuição, preferencialmente, com especialização nas áreas de
IV - a intervenção em material genético de animais que microbiologia, biologia genética, medicina, fanná~a e vir~lo
possam causar-lhes e âs suas proles, sofrimentos e defeitos gia, familiarizadas com as técnicas de engenhana ge_néttca,
orgânicos, exceto se a intervenção genética venha contribuir com os ·equipamentos especializados para o desenvolv1mento
para a obtenção de avanços significativos--na pesquisa científica destas técnicas e, ainda, com a manipulação de moléculas
e bio~ógica;
_- - de ADN-recombinant_e.
V- a intervenção em material genético de plántas e aniParágrafo único. Os membros da Comissão da forma
mais, exceto cOm O objetivo de seu melhoramento;·
do caput deste artigo serão indicados pelo diretor da Institui~
VI- a produção de embriões humanos destinados a ser- ção, com a aprovação da maioria ã.bsoluta dos pesquisadores,
virem como material biológico disponível;
e terão mandato de 3 (três) anos.
VII- a intervenção no material genético de microorgaArt. 99 Competirá à Comissão Institucional de Biossenismos, exceto pará o desenvolvimento de novas fontes de
energia menos nocivas, a melhoria na qualidade e na produção gurança (CIBio) criada na forma do artigo anterior;
de imunobiológicos, medicamentos e produtos _biológicos, e
] - analisar, revisar e aprovar todos os pro jetos relacio~
nados com a engenharia genétiCa e com a manipulação de
o controle ele agentes poluentes;
VIII -o patenteamento de seqüências de ADN.
moléculas ADN-recombinante;
Art. 6~' Fita o Poder Executivo autoriz~do a conStituir"-II- fiscalizar o cumprimento do Código de Ética e dea Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, doravante fiais normas da engenharia genética e da biossegurança? fixadenominada CTNBio, de caráter permanente, vinculada à doS nesta lei e na sua posterior regulamentação;
Presidência da República, com a finalidade de acompanhar
III- praticar as recomendações estabelecidas pela Coo desenvolvimento e o progresso técnico e científiCO mi. enge- missão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio);
nharia genética, na biotecnologia, na biossegurança e em áreas
lV-estabeleCer progrania de inspeção para garantir o
afins, no estrito respeito ã segurança dos consumidores e da funcionamento das instalações sob sua responsabilidade, denpopulação em geral, com constante cuidado à proteção do tro dos padrões e normas da biossegurança, especialmente
meio ambiente, cabendo-lhe suscitar e propor todas as pesqui- quanto às contenções física e biológica;
sas e estudos complementares, destinados a avaliar os riscos
V -assegurar a operação das instalações da instituição
por intermédio de pessoal com suficiente capacitação técnica
potenciais dos novos métodos e produtos disponíveis.
Parágrafo único. Os membros da CTNBio de.verão ter e profissional;
VI -manter a lista de supervisores de cada projeto, tonotável saber científico e técnicO; e·serãO mdicados juntamente
dos diretamente subordinados â Comissão Institucional de
com os suplentes, para um mandato de 3 (três) anos.
Biossegurança ( CIBio);
VII -manter um registro para o acompanhamento indi~
Art. 7~ Competirá â ComissãO criada na forma do artigo
-vidual de cada pesquisa ou projeto em desenvolvimento na
anterior:
I - propor ao Poder ExecutivO a-Política Nacional de Instituição;
VIII -investigar os acidentes e as enfermidades ocorBiossegurança;
II- relacionar-se com organismos que= tratem da e-nge- ridas em qualquer instalação da Instituição, notificando suas
nharia genética e da biossegurança em outros países e, tam- conclusões e providências à Comissão TécniCa Nacional de
Biossegurança (CTNBio);
bém, com organizações afins nacionais e'TnteiiiãCioriaíS; IX- ftxar as penaHdades pelo não-cumprimento das norIII -propor e fiscalizar o cumprimento do Código de
··
·
·
·
·
mas de biossegurança ·e pelo desrespeito ao Código de Ética,
Ética;
IV -propor, na regulamentação -desta lei, as infrações bem como pelo estabelecido nesta lei, e na sua posterior regulamentação;
e as respectivas penalidades pelo seu não-cumprímento;
X- proibir, no âmbito da instituição, a intervenção ein
V- supervisionar todas as experiênciãS que envolvam
material oncogênico o_u aqueles que possam causar danos ao meléculas ADN~recombinante in vitro, a não ser para:
a) corrigir ou evitar defeitos genéticos em embriões, com
homem, aos aninia]s_;_ ás plantas e ao meio amóiente;
VI - investigar bs acidentes e as enferínídades verifica- a manipulação biológica ou genética, dentro do prazo em
das no curso de pesquisas e projetas na áTea de engenharía que essas mutações possam cientificamente ser corrigidas, durante as fases pré e pós natal;
genétiCa; b) pesquisar com finalidade e objetívo -definido previa~
VII- propor normas e regulamentos, relativos à ati vida~
des da biotecnologia, biossegurança e engenharia geilética, mente perante à Comissão Institucional de BiossegurançaCIBio;
objetivarido a constante atualização da legislação;
c) produzir embriões humanos, desde que não sirvam
VIII- co-nhecer e supervisionar as C.xperiéncias Cii.!e -en~
como material biológico disponível.
volvam manipulações e transmutações gênicas.

8880 · Terça-feira 10

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

XI- somente permitir- a in-tervenção no material gené~
tico de animais e plantas com objetivo definido, visando, prin~
cipalmente, à melhoria dos índices de produtividade das se-
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Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 1991. - Almir
Gabriel, Presidente- Francisco RoUemberg, Relator. - César Dias - Wilson Martins - Marluce Pinto - Aureo Mello
- Epitácio Cafeteira - Lucídio Portella - Carlos Patrocínio
- Nelson Wedekin- Garibaldl Alves Filho- Jutahy Magalhães - Cid Sabóia de Carvalho - Nabor Júnior - Telmo
Vieira- Beni Veras- -João Rocha.

mentes e dos animais, o aumento da resistência às d9enças
e às pragas;
_
___ _
XII- emitir parecer definitivo sobre a qualidade do produto final objeto da pesquisa ou do desenvolvimento, visando
liberá-lo para o consumo ou para a utilização industrial;
XIII- proibir, em qualquer hipótese, que sejt=~m efetuadas-·quaisquer formas de congelamento ou interferência nos
embriões in vitro, ou o não-prosseguimerito, da vida natl!raf
do embrião;
REQUERIMENTO N•
XIV- manter sigilo quando absolutamente nec(;:!ssário,
ou por solicitação do patrocinador do projete>,_ se o produto
Requeiro, nos termos dos artigos 92 e 281 do Regimento
tiver importância comercial relevante ou se não for aipda Interno a dispensa de "iilt"e"rstícío, para imediata apreciação,
de domínio público;
em turno suplementar, do substitutivo oferecido ao Projeto
XV- emitir certificado de inspeção de qualidade para de Lei do Senado n• 114 de 1991 que "Estabelece normas
as instalações e laboratórios novos ou que -tenham sOfrido para o uso das técnicas de engenharia genética, para a construmodificações, bem colno para o produto ou insurno resultante~ ção, manipulação, circulação e liberação de moléculas de
XVI- proibir a intervenção no material gerieticó -de mi- DNA - recombinante e de organismos e vírus que o contecroorganismos, exceto para promovei:
-nham e dá outras providências".
a) o desenvolvimento de fonte_s de energia que não afeSala das Comissões, 4 de dezembro de 1991. -Senador
Francisco Rollemberg.
tem o meio ambiente, as plantas, os animais e o homem;
b) a melhoria na qualidade e na produção de imunobiológicos, medicamentos e produtos biológicos para o beneficio
TEXTO FINAL APROVADO PELA COMISSÃO
do homem, dos animais, das plantas e do meio ambiente;
DE ASSUNTOS SOCIAIS
c) a eliminação de agentes poluentesA
PROJETO DE LEI DO SENADO N•1!4, DE 1991
Parágrafo único. No caso do inciso XIV o supervisor
--,. ,_Estabelece normas para o uso das técnicas de engedo projeto é o responsável pelo sigilo das informações obtidas,
nharia genética, para a construção, manipulação, circuArt. 10. As pesquisas e processos industriais que envollação e liberação de moléculas ADN recombinante e
vam utilização de material radioativo serão supeiVionadas e
de organismos e vírus que os contenham e dá outras
previamente autorizadas pela CTNBio e pela Comissão Nacioprovidências.
nal de Energia Nuclear - CNEN, dentro de suas competéncias estabelecidas em lei.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 11. Na elaboração da Política Nacional de BiosseArt. 1o Esta lei estabelece normas e níveis de_segurança_
gurança, serão adotados os_segu"intes níveis de pesquisas:
no uso das técnicas da engenharia genética, na construção,
I -nível de segurança 1: para os trabalhos genéticos C~!Jl manipulação, circulação e liberação das moléculas ADN organismos, receptores e vetares não patogénicos, aos quais recombinante e dos organismos e vírus que contenham molénão se impute nenhum risco aos que com eles trabalham, culas de ADN - r~combinante e de s.e.us_ produtos, visando
ao ser humano em geral, aos animais, às plantas e ao meio prOteger a vida e a saúde do homem, dos animais e das plantas,
ambiente;
bem como o meio ambiente.
II- nível de segurança 2: para os trabalhos genéticos
Art. 29 Para os efeitos da presente lei, define-se:
com organismos, receptores e vetares patogênicos, aos quais
I -ADN (ácido desoxirribonucleico) corno material gese impute risco moderado aos que com eles trabalham e um nético que contém_ as informações que produzem a descenpequeno risco_ aos _seres- humanos _em geral, aos animais, às déncia;
plantas e ao meio ambiente;
l i - moléculas de ADN- recombínante como aquelas
III -nível de segurança 3: para os trabalhos genéticos construídas_fora das células vivas, mediante a união de segcom os organismos, receptores e vetares alta~~Qte patogé- mentos de ADN natural ou sintético com moléculas de ADN;
nicos, para o~ quais se impUte um alto risco às pessoas que que possam multiplicar-se em uma célula viva, ou ainda as
com eles trabalham, aos seres humanos cm geral, aos animais, moléculas de ADN resultantes dessa automultiplicação;
as plantas e ao meio ambiente;
.
_______
. .
. ---Parágrafo único. Consideram-se equivalentes ãs moléParágrafo único. Quando n_ão houver qualquer informa- culas do ADN natural, os segmentos de ADN sintético que
ção sobre a periculosidade ou a patogenicidade dos organismos possaln se-r transcritos em um polinucleotídio ou em polipepenvolvidos no trabalho genético, este deve ser considerado tídío.
de nível4, até que se cómprove seu nível real_d_ç periculosidade
Art. 39 As normas e procedimentos estabelecidos nesta
ou pato-genicidade.
__
_
. lei não se aplicam ao segmento de ADN - sintético que
Art. 12. Para a realização de trabalho genéticos em sis- não se expresse in-vivo como produto biologicame_!lte ativo
temas fechados, serão consideradas as condições e normas de polinucleotídios ou polipeptídios.
de segurança NSB,1, NSB-2, NSB,3 e NSB-4, recomendadas
_Art. 49 Qualquer pessoa ou equipe capacitada para reapela Organização Panamericana de Saúde - OPAS e pela liz_ar pesquisas e/ou manipulações de moléculas de ADN Organização Muncial de Saúde- OMS, aplicáveis às -pesqui- recombinante, deverá estar obrigatoriamente associada ou
sas de nível de segurança 1, 2, 3 e 4, respectivamente, !JOS vfnculada a uma instituição pública ou privada. de qualquer
termos do artigo anterior.
natureza, responsável pelas conseqüências advindas das pes-

Dezembro de 1991

DIÁR!_O DU CONGRESS<:)_NACIONAL (Seção II)

quisas; dos experimentos e dos desenvolvimentos, definidas
·
na forma desta lei.
§ 1<:> Para os efeitos desta lei, enteifdem-se como institui-

ção qualquer entidade privada ou pública federal, estadual
ou municipal e, ainda, os organisrt:~~~- financiadoreS ou patroci-

nadores de projetes ou atividades referidas no caput deste
artigo.
§ 2Ç>

As instituições nas-·-quáis-venham· a ser realizadas
pesquisas com mOléculas ADN- recombinante, deverão-ze-

lar pelo cumprimento das normas -de segurança estabelecidas

nesta lei e nas resultantes de sua posterior regulamentação.
Art. s~ No uso das técnicas da engenharia genética são
proibidas:
__
I - a intervenção no material genétiCo humano in vivo,
exceto para o tratamento de defe1loS geilétiCos e de ólifras
doenças;
II- a manipulação e o congelamento in vitro, de embriões humanos;
III - a manipulação de material genético que afete o
comportamento humano;
IV- a intervenção em material genético de animais que
possam causar-lhes e às suas proles, sofrimentos e defeitos
orgânicos, exceto se a intervenção genética venha contribuir
para a obtenção de aVanços significativos nã pesqiírsat:lentífica
e biológica;
V- a intervenção em material genético de plantas e animais, exceto com ó objetivo de seu melhoramento;
VI - a produção de embriões huma.nos destinados a servirem como material biológico disponível;
VII- a intervenção no material genético- de microorganismos, exceto para o desenvolvimento de novas fontes de
energia, menos nocivas, a melhoria na qualidade e na produção de imunobiológicos, medicamentos e produtos biológicos,
e o controle de agentes poluentes;
VIII- o patenteamento de seqüências de ADN.
Art. 6o Fica o Poder Executivo autorizado a constituir
a Comissão Técriica Nacional de Biossegur:ança, doravante
denominada CTNBio, de caráter permanente, vinculada à
Presidência da RepúbJica, com a finalidade de acompanhar
o desenvolvimento e o progresso técnico e científíto nã engenharia genética·.-na biotecnologia, na biossegurança e em áreas
afins, no estrito respeito à segurança dos consumidores e da
população em geral, com constante cuidado à proteção do
meio-ambiente, cabendo-lhe suscitar e propor tOdas as pesquisas e estudos complementares, destinados a avaliar os risços
potenciais dos novos métodos e produtos disponíveis.
Parágrafo úriicO. - Os m_embros da CTNBio deverão ter
notável saber científico e técnico, e serão iridicados juntamente
com os suplentes, para um mandato de 3 (três) anos.
Art. 7" Competirá à comissão criada na forma do artigo
anterior:
I -propor ao Poder Executivo a Política Nacional de
Biosseguran:ça;
II- relacionar-se com organismos Que tratém da engenharia genética- e da biossegurança em outros países e, também, com organizações afíils-naciOn-ãiS e iritêi'nãCíoriais; III -propor e fiscalizar o cumprimento do Código de
Ética·
···
·. ·..
• -propor, na regulamentação desta lei, as infrações
e as respectivas pen-alidades pélo seu não-cumprimento;
V- supervisionar todas as experiências que envolvam
material oncogênico ou-aqueles que possam causar danos ao
homem, aos animais, às plantas-e ao meio ambiente;
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VI -investigar os acidentes e as enfermidades verificadas no curso de pesquisas e projetas na área _de .engenharia
genética;
---- ---VII- propor normas e regulamentos, relativos às atividades da biotecnologia, biossegurança e engenharia genética,
objetivando a constante atualização da legislação; .
VIII- conhecer e supervisionar as experiências que envolvam manipulações e transmutações gênicas.
Parágrafo único: A CTNBio criará Subcomissões encarregadas de set_ores específicos da biossegurança e da engenharia genética e supervisionará suãs atividades.
Art. 8" Para a fiscalização das normas de segurança c
para o fiel cumprimento do Código de Ética, fica criada, no
âmbito de cada instituição que se dedica à pesquisa, ao desenvo!vimento e à manipulação daS: técnicas de engenharia genética e de moléculas de ADN-recombinante, a Comissão Institucional de Biossegurança, doravante denominada CIBio,
composta por integrantes do quadro de funcionários da instituição, preferencialmente, com especialização nas áreas de
microbiologia, biologia genética, medicina, farmácia e virologia, familiarizadas com as técnicas da engenharia genética,
com os equipamentos especializados para o desenvolvimento
~'destas técnicas e, ainda, com a manipulação de moléculas
de ADN-recombinante.
Parágrafo único. Os membros da COmissão criada da
forma do caput deste artigo serão indicados pelo diretor da
illstituiçãO, cóm a ·aprovaçãO: da maioria 3bsoluta dos pesquisadores. e terão mandato de 3 (três) anos.
Art. 9" Competírá à Comissão Institucional de Biossegurança (CIBio) criada na fo_rma do artigo anterior:
I ~analisar, revisar e aprovar todos os projetas relacionados -com a engenharia genética e com a manipulação de
moléculas ADN-recombinante;
II -fiscalizar o cumprimento do Código de Ética e dem.é!is ·normas da engenharia genética e da biossegurança, fixados nesta lei e na sua posterior regulamentação;
III -praticar as recomendações estabelecidas pela ComissãO Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio);
IV- estabelecer programa de inspeção para garantir o
funcionamento das instalações sob sua responsabilidade, dentro dos padrões e normas da biossegurança, especialmente
qua-nto às contenções física e biológica;
V- assegurar a operação das instalações da instituição
por intermédio de pessoal com suficiente capacitação técnica
e profissional;
VI- manter a !ista de supervisores de cada projeto, todos diretamente subordinados à COmissão Institucional de
Biossegurança (C!Bio);
VII -.manter um registro para o acompanhamento individual de cada pesquisa ou projeto em desenvolvimento na
instituição~

VIII- investigar os acidentes e as enfermidades ocorridas em qualquer instalação da instituição, notificando ·suas
·conClusões e providências à Comissão-_ Têcnica Nacional de
Biossegurança (CTNBió);
IX- fixar as penalidades pelo não cumprimento da~ normas de biossegurança e pelo desrespeito ao Código de Etica,
bem como pelo estabelecido nesta lei, e na sua posterior regulamentação;
X -proibir, no àmbito da instituição, a intervenção em
moléculas ADN-recombinante "in vitro", a não ser para:
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a) corrigir·ou evitar defeitos genéticos em embriões com

a manipulação biológica ou genética, dentro do prazo em
que essas mutações possam cientificamente ser corrigidas. durante as fases pré e pós natal;
_
. b) pesquisar com finalidade e objetivo definido previamente perante à Comissão Institucional de Biossegurança C!Bio;
·
c) produzir embriões humanos, desde que não sirvam
como mãterial biológico disponível.
XI -somente permitir a intervenção no material genético de animais e plantas com objetivo definido, visando, principalmente, à melhoria dos índices de produtividade das sementes e dos animais, o aumento da resistência às doenças
e Z.s- pragas;

Dezembro
-· . - •····de.1991

mos envolvidos no trahalho genético, este: deve ser conside~
rado de nívcl4, até que se comprove seu nível real de periculo~
sidade ou patogeniciçlade.
_
_
-, -Art. 12. Para a realização de trabalhos genéticos em
sistemas fechados. serão consideradas as condições _e nqt:I!Jas
de segurança NSB-1, NSB-2, NSB-3 e NSB-4, recomendadas

pela Organização Panamericana de Saúde - OPAS e pela
Organização Mundial de Saúde- OMS, aplicá:'eis às pesquisas de nível de segurança I, 2, 3 e _4, respectivamente. nos
termos do artigo anterior.
Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 14. Revogam~se as disposições em contráriO.
. Sala das Comissões, 4 de dezembro de 1991. -Senador
Almir Gabriel, Presidente.

XII- emitir parecer definitivo sobre a qualidade do pro~
duto final objcto da pesquisa ou do desenvolvimento, visando
liberá-lo para o consumo ou para a utilização industrial;
XIII- proibir, em qu-alquer hipótese, que sejam efctua~
j>ARECER N• 534, DE 1991
das quaisquer formas de congelamento ou interferência nos
Da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o Projeto
embriões uin vitro". ou o "não~prosseguimento da vida natural
de Lei do Senado n~ 66, de 1991, que "dispõe sobre
do embrião;
,ecropsia como método de diagnóstico médico e de
XIV- manter sigilo quando absolutamente necessário,
tção médico-legal e dá outras providências".
ou por solicitação do patrocinado~ do projeto. se o produto
Relator:
.::.'.:nado~
~~~fdio Po_rtella
tiver importância comercial relevante ou se não for ainda
de domínio público;
De autoria do nobre Senador Francisco RoJlemberg, o
XV- emitir certificado q_e inspeção de qualidade para Projeto de Lei em apreço visa à regulamentação da prática
as instalações e laboratórios novos ou· qüê lêrífiam sofrido da necropsia, entendida não só como método diagnóstiCo da
modificações, bem como para o produto ou insumo resultante; causa mortis, mas também com a finalidade de estimular o
XVI -proibir a intervenção no material genético _miM desenvolvimento técnico~cientffico e pro(llover quantitativa
croorganismos, excet<> para ·promover:
e qualitativamente a remoção de órgãos, partes ou tecidos
a) o desenvolvimento de fontes de energi_a que não afe~ orgânicos destinados a transplantes ou à extração de medica~
tem o meio ambiente, as plantas, os animais e o homem;
rnentos biológicos.
b) a melhoria na qualidade e na produção de imunobioO Projeto de Lei traz em seu bojo o grande mérito de
lógicos, medicamentos e produtos biológicos para o benefício consolidar e aperfeiçoar a atual legislação sobre a matéria,
do homem. dos animais. das plantas e do meio ambiente.
que se encontra dispersa em diversos diplomas legais, tornan~
c) a eliminação de agentes poluentes.
do ainda mais difícil a assimilação de tão complexo terna.
Parágrafo único. No caso do inciso XIV o supervisor
Agiu sabiamente o legislador ao definir genericamente
do projeto é o responsável pelo sigilo das informações obtidas. a necropsia como "conjunto de métodos e técnicas médico~
Art. IO. As pesquisas e processos ind_ustriaíS que envo!M científicas, utilizado em cadáveres" com as finalidades de diag~
vam utilização de material radioativo_ serãQ __supervisionadas JlÓStico científico ou médico-legal da causa mortis com todas
e previamente autorizadas pela CTNBio e pela Comissão Na~ as possibilidades correlatas, implicações e corolários;,a e.stimucicnal de Energia Nuclear- CNEN. dentro de suas compe- . lar' o avanço do conhecimento médico e científico sobre .as
tênciaS estabelecidas em lei.
doenças; a salvaguardar a saúde pública e a facilitar a remoção
Art. 11. Na elaboração da Política Nacional de Biosse- de órgãos, tecidos ou partes de cadáveres para uso em trans~
gurança. Serão adotados os seguintes níveis de pesquisas:
plantes terapêuticos ou na extração de hormônios _e medica~
mentos biológicos. Teve, ao mesmo tempo, a sensibilidade
f - nível de segurança I: para os trahal~os genéti~s com necessária ao manter a necessidade de apresentação de autoriorganismos. receptores e vetares não patogenicos, aos quahi zação formal do de cujus capaz, dos familiares ou dos responM
não se impute nenhum risco aos que com eles trabalham, sáveis legais para a execução da, necropsia ilão-obi'igatória
ao ser humano em geral. aos animais, às plantas e ao meio mas, igualmente, para a remoção-de·partes, órgãos ou tecidos
arr:biente;
para fins de transplante ou extração de medicamentos _biolón- nível de segurança 2: para os trabalhos gen*ticos gicos, demonstrando o respeito devido ao indivíduo_ bqmano
com organiSmos, re.Ceptores e vetores patogênicos. aos qu_ais e suas tradições, mesmo na condição de cadáver ..
se impute risco moderado aos que com eles trabalham e um
Por fim, o· Projeto de Lei não descurou dos aspectos
pequeno risco aos seres humanos em geral. aos ãnima~s. às morais e legais do ato da necropsia, coibindo quaisquer práti~
plantas e ao meio amhiente;
- cas telativas a comércio, tráfico ou uso indevido ,do corpo
III- nível de segurança 3: para os- trabalhos genéticos humano-, cominando severas penas às infrações.
'Pelo exposto, somos pela aprovação do presente Projeto
com organismos, re~ptores e vetores alJamente patogénicos,
para os quais se impUte um alto risco às pessoas que com de Lei na forma e conteúdo em·_que foi vazado.
. ~ __ ,
eles trabalham. aos seres humanos em· ge-ral. aos animais.
Sa:Ja das Comissões, 4 de dezembro de 1991. ·-.- Almir
às plantas e ao meio ambiente;
·
Gabriel, Presidente - Lucídio Portella, Relator.-- Wilson
Parágrafo únicó. Quando não houver qualquer infor~ Martins - Cid Sabóia de Carvalho - Divaldo Suruagy José Richa --Francisco Rollemi:Je[1!. Abstenção....:_ Cés~r Dias
m~ção sobre a periculosidadc ou a patogenícidade dos organis-
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Áureo Melio - Jo&o -Rocha - GUilhefriiC- Palmeira Beni Veras - Telmo Vieira- Nabor Júnior- Jutahy Magalhães - Garibaldi Alves Filho - Nelson Wedekin - Carlos
Patrocínio- Affonso Canlargo- José Paulo Bisol- Marluce
Pinto.
PARECER N• 535, DE 1991

Da Comissão de Assuntos Sociais sobre o Projeto
de Lei do Senado n~ 96, de 1991, que "altera a Lei
n9 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que regulamenta
o Programa do Seguro-Desemprego e dá outras providências".
Relator: Senador Epitácio Cafeteira
De autoria do Senador Alfredo Campos~ o projeto em
tela visa a alterar os arts. 29, caput, e 39~ bem corno acrescentar
novo dispositivo à Lei n9 7.998, de 11 de janeiro de 1990,
a fim de estender o seguro-desemprego ao_ trabalhador cujas
atividades sofrem interrupções em determifi3:_dos períodos do
ano, por força de lei ou ato normativo, em razão da nece_ssidade de proteção à fauna e à flora.
__
..
Ao justificar sua proposição, o ilustre Autor argumenta
a que "Lei n"' 7.679, de 23 de novembro de 1988 of_ereceu
nova regulamentação acerca da proibição da pesca de espécies
em períodos de reprodução, revigorando as disposições da
Lei n' 7.653, de 1' de fevereiro de 1988, que havia proibido
essa atividade durante o período em que ocorre- a piracema,
de 1"' de outubro a 31 de janeiro, quariao se dá _a desova
e a reprodução dos peixes. Todavia, ao legislador, em sua
previsão salutar de coibir os abusos e.a_impuni_c;Jade, até_então
sem corretivo legal, passou despercebida uma importante
questão social, a de como garantir a sobrevivência do pescador
e de sua família durante os quatro meses em que lhe é vedado
desempenhar sua atividade profíssion_al".
- _
Efetivamente, não deixa de te_~ fundamento .a p_reocupação do Senador Alfredo Campos. Entreúmtó, a questão
deve ser analisada de_maneira mais ampla e sob no_va óti_ca.
A Lei n' 7.653, de 1' de revereiro de 1988, ao proibir a pesca
durante o período da piracema tinha dois objetivos: preservar
a desova e a reprodução dos peixes. e, por conseqüência,
também a própria sobrevivência dos peSCadores. Nesse sentido, o respeito ao perfodo.dã-pirã.cema acarretará maior abundância de pesca nos outros meses do ano, possibilitando .ao
pescador, desse modo, prover-se para enfrentar a época .da
·
·
_
piracema.
Cabe-nos salientar, à guisa de exemplo, que também os
pescadores de lagosta e sardinha s_ão obrtg~dos a respeitar
o período da desova e reprodução.
. . _
O mesmO pode-se dizer daqueles trabalhadores, pnnctpalmente da área rural, que se dedicam a atividades.sazonais.
· Convém assinalar. taro bém que a medida preconizada pelo
Senador ·Alfredo Campos não cumpre o objetivo a que se
prO'põe, pois o s_eguro.:-desemprego só poderá _ser concedido
uma só vez, já que não se lhe aplica o dispoSto no parágrafo
único do art. 4' da Lei n' 7.998, de ll,de janeiro de 1990.
En_fim, há que se ressaltar que o ben_efício do seguro-desemprego tem por filosofia prover assistência fináriceira ~e_m
porária ao trabalhador desempregado em virtude de dispensa
sem justa causa, e nãõ- ãqõ.elc que, por força d~ $Ua, atividade
específica, já tem previsto um período de t~mpo sem_ trabalbo.
Ante o exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei
1
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Dias Contrário - Beni Veras, Contrário - Nabor Júnior,
Con~rário- Jutahy Magalhães, Contrário_.:... Nelson Wedekin
- Lucídio Portella - José Paulo Bisol - Marluce Pinto,
Contrário - Francisco Rollemberg - Cid Sabóia de Carvalho
- Carlos PatrocÚlio - João Roc;ha - Áureo Mello.
PARECER N' 536, DE 1991
Da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o Projeto
de Lei do Senado n~ 151, de 1991 que "concede à mãe
adotiva os direitos de proteção à maternidade".
Relator: Senador Nelson Wedekin

De autoria do Senador Jutahy Magalhães, o projeto em
tela visa estender à mãe adotiva os mesmos direitos de prote~
ção à maternidade.
Nesse sentido, a mulher que adotar recém-nascido com
até seis meses de idade, terá direito ao afastamento do trabalho
por um período de noventa dias e durante este tempo lhe
é garantido direit?s__e vantagens adquiridos, sendo-lhe_ ainda
fac_ul_t_ado reverter a funçã_o que anteriormente ocupava.
Ao justifiçar sua iniciativa, ·a ilustre autor ·argumenta que
"esta proposição tem por finalidade assegurar à mulher que
_adota recém-nascido, justos direitos com que, até hoje, nenhu~
ma legislação a contemplou. A mãe adotiVa, semelhanlemente
a mãe biológica, tem também, sob sua responsabilidade, encargos materiais. Por isso, nada mais justo do que lhe proporcionar condições que lhe permitam se ater a esseS· desempenhos em toda sua plenitude, de modo a beneficiar o recémnascido, que demanda dedicação, cuidados, atenções, enfim,
u_m laborioso envolvimento _d<_? dar de si'_'_._ ~
A extensão à mãe adotiva dos direito~ de- prõteÇãõ" à
matern-idade é uma atitude extremamente correta, pois reconhece a necessidade de proporcionar tanto a mãe.adotiva
quanto ao recém-nascido condições para uma mais profunda
interação mútua.
Ademais, ri.inguém igno-ra os cuidados constante.s que o
recém-nascido. ~equer, seja do ponto de vista físico, seja sob
o aspecto psicológico.
-É por iSso que a nossa legislação trabalhista e, mais recentemente, a Constituição Fecieral preocuparam-se em proteger
a maternidade. Nada mais justo, portanto, que proporcionar
a mãe adotiva os mesmos direitos.
· Enfim, concordamos ainda cOm "O Senador Jutahy Magalhães, para quem a presente medida irá es~ímular I:Uais adoções
por parte daquelas que, além da vocação maternal, se d(spõem
a criai e edUCar crianças muitas vezes abandonaqas. por suas
mães Qiológicas •. ou aíridã,- ciianças qu·e·; de outra t!Ja,neira,
seriam relega~as a vida miser_~vt::!·
__ - _
_
- Ante a- exposto. somoS pela- ãpfoVaÇão do Projeto de

Lei do Senado n' 151, de 1991. - ·
·
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 199i. -:c Almir

Gabriel, PreSidente - Nelson Wedekin, Refator _____: Nabor
Júnior- Telmo Vieira- Beni Veras~ Guilherme Palmeira
-·João Rocha- Aureo Mello - Cesar Dias - José Paulo
Bisol - Lucídio Portella - FranciSco Rollemberg - Marluce
Pinto- Wilson Martins- Cid Sabóia de Carvalho- Jutahy
Magálhães,- Ábstenção -:.__ Garib3ldi Alves Filho - Epitácio
Cafeteira - Carlos Patrocínio.
PARECER N' 537, DE 1991
Da Co'Qlissão de AsSuntos Sociais sobre o PrOjeto
do Senado n' 96, de 1991.
·
de Lei dO Senado n~ 19/91 que "torna obrigatória a
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 1991. - Almir
inclusão de dispositivo de segUi-ariça que impeça a reutiGabriel, Presidente - Epitácio Cafeteira, Relator -_César
lização das seringas descartáveis~'.
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Relator: Senador Amir Lando
.~gdo produzid?· nos Estados Unido~, o autor, propõe a sua
O Projeto âe Lei do Senado n!' 19/91, de autoria do Sena- utilização em nosso País.
-dor Márcio Lacerda, propõe a obrigatoriedade da inclusão
Acontece, que, tanto nos Estados Unidos, quanto na
de dispositivo de segurança que impeça a reutilização de serín- Alemanha, o que se está prOduzindo são "protótipos" de
gas descartáveis. O. preclaro parlamentar expressa, assim, a seringas auto-destrutivas, com pequena cometciaJização, pois
sua preocupação com_ a crescente prevalência de casos de ainda não são fabricados todos os tamanhos e medidas de
AIOS atribuíveis ao uso de drogas, caracterizando o uso cole- seringas necessáiios.
-tivo de seringas não esterelizadas. E, apoiando-se em notícia- _ E preciso, entretant-O, que não se- confundam ~schamadas
veiculada no jornal O Estado de S. Paulo (12-7-90), onde safety-syringe, ou seja, "seringas de segurança", com as "s_eé divulgado o desenvolvimento e comercialização de uma se- ringas 31Jto-des_trutivas". As_seringas aludi_das_ n9 ]Õrn~l apenas
ringa "autodestrutiv-a" por uma companhia americana de no- contêm um dispositivo que encobre as agulhas após o uso,
me Sberwood, que seria importada pelo MD-Serv a preços evitando acidentes e posteriores contaminações pela sua "picade mercado comparáveis aos das seringas comuns, o Senador da" nos aplicadores.
Na realidade, alguns ~os protótipos de seringas auto-desMareio Lacerda propõe a generalização do seu uso e a obrigatoriedade legal do uso de tais dispositivoS autodestrutivos.
trutivas acham-se em processo de testes no estrangeiro. Não
As estatísticas sobre as--doenças transvisem minirtiizar a há ainda a possibilidade de abastecer os mercados internos
sua incidência sobre a população brasileira. Enquanto mal dos Estados Unidos e da Alemanha.
_
_Como se sa,bel- o Bl-isli Produz cerca de SOO milhões de
maior, os números relativos à AIDS são reveladores.
O Brasil ocupa o terceiro lugar em ter1_11os de registros uQidades das seringas descartáveis por ano, em seis fábricas
(16.340), depois dos Estados Unidos e Uganda. As projeções localizadas em Curitiba (PR), Juíz de Fora (MG), Niterói
indicam que, no ano 2000, em torno de 5,7 milhões de brasi- (RJ), Feira de Santana (BA), Ourinhos (SP) e Campinas (SP).
leiros serão portadores do vírus, com 260.000 ca-soS de manifesCaso fosse aprovado o projeto, coino está redigido, teríatação da doença. Como se observa, a incidência da doença mos o risco de fechamento das indústrias de seringas descardeverá romper a barreira do grupo de risco e tornar-se urna táveis que funcionam ~m nosso País, sem possibilidade de
ímportação imec;!iafa (pela falta de material no mercado munameaça à população de uma maneira geral.
No Estado de São Paulo, somente nos 3 (três) primeiros - -dial), obrigando os usuários a utilizarein a~ seringas de vidro
meses do corrente ano, foram diagnosticados 409 casos. E, sequer descartá_veis.
É interessante destacar que uma er.;:om(!ncl_a de_~OO mio que se reveste de maior impàrtâncla eni terino-s-dO p·rojeto aqui relatado, 31% (128) foram motivados por injeção de lhões de seringas des~_rtáveis auto-dest• utivas, solicitada pela
drogas em seringas. Tra_ta-se portanto, da prinCipal causa, Unicef a tiina indústria americana, p·,ra uso no Paquistão,
naquele Estado, de transmissão da doença, principalmente só poderá ser entregue 350 dias depo.s do pedido efetuado.
nas populações de menor poder aquisitivo. Vale enfatiza!__que Enquanto isso, no Brasil, consumimos, nos diversos tipos,
essa participaçãO, em 1987, era de 17%. Se considerados, 500 inilhões de unidades.
separadamente, os g_~ros_ ~e risco, os u~uários de drÇJgas
pe qUalquer modo, 3.póio e aprovo a idéia do Senador
foram os que apresentaram o maior índice de con_tamina_ção. Mareio Lacerda~ ~mbora achandq que a sua implantação não
Segundo o Ministério da Saúde, o País necessitária de po~e ser imediata, pois de_!TI_and_ará a crja,_ção de novos tipos
US$130 milhões para tratar os 20.000 doentes até 1992 e US$2 de seringas e a rTI.udança do maquiná rio de nossas fábricas,
~
9 que exige o decurso de um d_ete~inado prazo.
bilhões até 1995.
Tem-Se portantO, raZões objetivas para uffi3:-maior preo- ___ ~São as razões pelas quais entendi se faz necessári(l_ ã_e_mencupação com mecanismos que permitam feverter os ptognós- ··da riiOdificatiVã qu~, a segu-i!; apresento.
-EMENDA MODIFICA TIV A ·
ticos alarmantes aqui delineados. São as razões que nórteiàm
a opção pela aprovação do projeto.
._
·
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 1991. --Almir
De-se nova redação ao artigo 3' do PLS n' 19, de 1991,
Gabriel, Presidente --Amir Lando, Relator- Nabor~ Júnior passando este a ter a' Seg~inté i"edação:
.
<-fArt. 3"' Esta lei entra em vigor no prazO-,de 4
- Telmo Vieira - Beni Veras - Guilherme Palmeira João Rocha- Aureo Mello- Cesar Dias- José Patilo Biso!
(quatro) anos, a contar da data de publicação da Regulamentação à qual ~I! refere o artigo 2"'."
- Affonso Camargo- Lucídio Portella- FraDcisco- Rollemberg- Garibaldi Alves Filho - Jutaby Magalhães- Divaldo
Suruagy _ Élcio Álvares_ Wilson Martins_ MarluCe Pinto.
Sala das Comissõ-es, 4 de dezembro de 1991.- Senador
José Richa-

De autoria do Senador Márcio Lacerda, o Projeto de
PARECER N• 538, DE 1991
Lei do Senado n• 19/91 propõe a obrigatoriedade da inclusão
·
-·na_
ÇOinissão
de Assunt~s-Sociais,_sob~e.·_~ 'PFOieto
de dispOsitivo de segurança que impeça a reutilização_de serinde Lei do Senado n~ 253, de 1991, que "dispõe sobre
gas descartáveis. Seu relator, o Senador Amir Lando, propôs
a fixação de valores das :a~uidades, taxas e multas· devia sua aprovação na reunião do dia 14 do cqrrente. Na ocasião,
das aos ~r$~Os fiscalizad~res do e~~rcfçi_o p.:Ofissional
apresentando verbal~ente algumas razões, ~olicitei vista do
e: dá_ out~~- pro_vi~ências". _
·
projeto, para exãmiriá-lo detalhadamente.
Há de se louvar a iniciativa do autor, preocupado com
Relatara: Senadora Marluce Pinto
· a contaminação provocada pela reutiliza~ão de seringas e aguDe autoria do ilustre Senador Teotô_nio VÜel~ ~~iÍho, o
lhas.
projeto em tela tem por objetivo dar aos Conselhos .Federais
Apoiando-se em· notícia publicada no jornal O Estado dos órgãos fiscalizadores do exercício de profissões liberais
'de S. Paulo, de 12 de julho de 1990, em que se anunciava a competência na fixação dos valores das anuidades, taxas
· 'o uso de determinada seringa "auto-destrutiva", que estaria e multas que lhes são devidas.
'·
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Ào justificar sua iniciativa, o eminente senador_ afirma
que "o presente projeto tem por finalidade eliminar mais
um resquíci6 do período autoritário, -cte triste leJTibrança entre
nós, representado pelas limitações da Lei n<)-6.99_4, de 1982.
Tem-se presenciado, atualmente, um esforço efetivo no sentido de desatrelar do Estado açóes e controles que são nitidamente de natureza privada".
O projeto cria uma nova sistemática na fixação de valores
das anuidades, taxas e multas. Ao invés do parâmetro estabelecido pela Lei n• 6.994, de 1982, que é o do Maior Valor
de Referência- MVR, o projeto utiliza parâmetros regionais
de remuneração das categorias de profiSsionais liberais. Através dessa medida, elimina-se, portanto, a defasagem que hoje
existe em relação aos valores das anuidades, taxas e mll_l_t_as.
A mudança proposta viabílizará- uitiã-SeiiSíVel melhoria
no funcionamento dessas entidades, vez que a única fOnte
de receita de que dispõem são as anuidades e taxas hoje cobradas dos profissionais e empresas a elas jurisdicíonada,s.
Cabe ressaltar ainda que a iniciativa é bastante modemizadora, pois, a exemplo do que vem acontecendo em outras
áreas, ela contribui para a diminuição da presença do Estado
num. aspecto da vida dos Conselhos Federais em que uma
maior autonomia é bem-vinda.
Devo sugerir, entretanto, a fim de aperfeiÇoar _o projeto,
algumas pequenas alterações que, por questões de técnica
legislativa, ficam melhor dispostas na forma de substitutivo.
Ante o _exposto, opinamos pela aprovação do presente
projeto de lei nos termos da seguinte ~menda:
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É o parecer.
Sala das Comissóes, 4 de dezembro de 1991. - Almir
Gabriel, Presidente- Marluce Pinto, Relatora- Cid Sab61a
de Carvalho - Wilson Martins - Jutahy Magalhães - Nelson
W edekin- Carlos Patrocínio - l..uddio Portella- José Paulo
Bisol- AureO Mello- -João Rocha- Cesar Dias- Francisco
Rollemberg- Nabor Júnior- Beni V eras.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expediente lido vai à publicação.
_ _
_ _
Do- Expediente lido, consta- o Projeto de Lei da Câmara
n• 122, de 1991, de iniciativa do Presidente da Republica,
que terá tramitação com prazo determinado. d_e quarenta e
cinco dias, nos termos do art. 64, § 1!', da Constituição, combinadO com o art. 375 do Regiinento InternQ.
_
De acordo com o art. 122, II, b, do Regimento Interno,
a matéria poderá receber emendas, pelo prazo de cinco dias,
perante à Comissão de Assuntos_ Econôrtlicos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Constam,
ainda, do Expediente lido, os Projetas de Decreto Legislativo
n1l 139 a 142, de 1991, que por se tratarem de matérias referentes a Ato Internacional, em obediência ao art. 376, c,
do Regimento Interno, terão, perante a Comissão de Relações
Extetíores e Defesa Nacional, o prazo de cinco dias para
recebimento de emendas, após o que a ref~rida Comissão
terá quinze dias, prorrogáVeiS por igual período, para opinar
sobre as matérias. Findo esse prazo, sem parecer, as proposições entrarão em Ordem do Dia nos ter~ os do art. 172,
II, c, Regimento Interno.
EMENDAN• 1 - CAS
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Sobre a meSUBSTITUTIVO
sa, requerimento que.será lido pelo Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 253, DE 1991
REQUERIMENTO N• 899, DE 1991
Dispõe sobre a fixação dos valores das anuidades,
taxas e multas devidas aos órgãos fiscalizadores do exerSenhor Presidente:
cício proriSSional e dá outras providências.
NOs termos do art. 56, inciso II, da Constituição_ Federal,
e
do
art. 43, inciso II, do RegimentO Interno do Senado_ FedeO CongreSso Nacional decreta:
Art. 1!' Compete aos Conselhos Federais das-en_tidades ral, requeiro licença para me afastar dos trabalhos da Casa,
fiscalizadoras das profissões liberais a fixação dos valOres das no dia 9 de dezembro do corrente, para participar, em São
anuidades devidas por pessoas físicas e jurídicas~ a eles jurisdi- Paulo, do Seminário ''A Reforma e a Modernização do Estado
cionadas, bem como as multas disciplinares e as taxas corres- na América Latina", promovido pelo.Ceal e jornais O Estado
de S. Paulo e Jornal do Brasil.
·pondentes aos serviços prestados pelo Conselho.
. Sala das Sessões, 9 de dezembro de 1991. - Senador
§ 1!' Na fixação dos valores de que trata este artigo
serão considerados parâmetros regionais de remuneração das Esperidião Amin.
·-· ·
respectivas categorias prOfissiOnais.
São Paulo, 19 de novembro de 1991
§ 29 O recolhimento das anuidades, taxas e multas deviExm• Sr.
das .serão _efetuados_na rede bancária ofii::.~~l d_a.-r~spectiva Senador Esperidião Amin
jurisdição, as quais poderão ser corrigidas segup.çip _o_ índjçe ale. Sr. Lilio
·
económico oficial adotado pelos Conselho-s FederãiS.
.
Senado Federal
§ 3!' A parte que se destina aos Conselhos Federais, Brasília -DF
uma vez depositada em banco, será transferida automática
FAX N• 061-321-7333
e imediatamente para as- conta_s_do respectivo Conselho Fe·· ·
.
Senhor Senador,
deral.
O CEAL -oConselho de Empresários da América Lati§ 49 É facultado ao respectiVo conselho ConCeder isen~
na, juntamente com os jornais O Estado de S. Paulo e Jornal
ção ao profissional comprovadamente carente.
Art. 2!' O produto da arrecadação das anuidades, taxas do Brasil, tem o prazer de convidar Vossa Excelência para
e multas será aplicado de forma a cumprir, fielmente, as finali- tim seminário fe.chado, no próximo dia 9 de dezembro, com
parlamentares, autoridades do__ Executi~o e_ e:mpresários da
dades institucionais da respectiva entidade.
Art. 3<) Esta lei entra em vigor na data de sua- publi- Argentina, Bolívia e México.
Ao promover este evento exclusivo; que terá lugar no
__________ _
cação.
Art. 4!' Revogam-se as disposições e~_ contrário, espe- auditório de O Estado de S. Paulo, visamos oferecer, a Deputados Federais, Senadores, Membros do Executivo e empre~
cialmente a Lei n' 6.994, de 26 de maio de 19.82.
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sários brasileiros integrantes do Ceai, a oportunid~de de conhecerem e discutirem as estratégias e os resultados das políticas de reforma e modernização do Estado e abertura da econorriüdmplementadas naqueles países,
--- -- - -_
A realização deste seminário da _cumprimento a uma das
principais missões do Ceai, qual seja a de promover con~eç:i
mento mútuo das realidades económicas, sociais _e políticas
dos diversos países Iatino-arnericano_s. Criado em _fevereiro
de 1989 na cidade do México, o Ceai congteg~ cerca de
200 dos mais representativos empresários da América Latina,
titulares de grupos e empresas privadas da região, d~ntre os
quais mais de 70p~~~_il~!~os~.--,. _. ---. __ -.
O semináriô constará bas1camente de pamé1s dedicados
aos três paises, conforme o seguinte programa:
-

Dezembro de 1991

Na expectativa de podermos contar com a honra de sua
particípaçáo neSte semínário concebido exclusivamente para
os legisladores e autoridades do Executivo brasileiro, apresento-lhe, em nome das Diretorias de O Estado de S. Paulo,
do Jornal do Brasil e do Ceai, nvssos mais atenciosos cumprimentos. -Roberto Teixeira da Costa, Presidente- Capítulo
Brasileiro CEAL - Conselho de Empresários da América
Latina.

7

Seminário
A REFORMA E A MODERNIZAÇÃO DO ESTADO
NA AMÉRICA LATINA
9h9:15rnin -Abertura do seminário, peloS dirigentes
do Ceai e dos jornais patrocinadores.
9h15min a 10h- Painel sobre a experiência boliviana.
!Oh a 10h15min- Intervalo para café.
10h15min a 12h15min -Painel sobre a experiência mexicana
!2h15min a 14h- Almoço.
14h a 16h- Painel sobre a experiência argentina
16h - Encerramento.
Os Participantes dos painéis, que viajarão de seus países
a São Paulo especialmente para este se~ário, sjo os seguintes:
Bolívia - Doutor Gonzalo Sanchez de Lozada, ex-Senador e ex-Ministro do Planejamento e Coordenação e iesponsável pelo projeto de reestruturação econômica no Governo
Paz Estenssoro
México- Parlamentar: Deputado Luís_Qrci Gândara,
ex-Presidente da Comissão da Fazenda da Câmara_dos Representantes, durante o Governo do Presidente Miguel De La
Madrid.
Membro do Executivo: Doutor Sérgio Fadl Kuri, Diretor
de Planejamento Estratégico do Ministé_r~o. da Fazenda.
Empresário: I)o1,1tor Antonio Dei V alie, Presidente do
Ceai e ex-Presidente do CESP - Centro de Estudos Económicos do Setor Privado, durante a época do início das reformas
__ _ _ _ ,
mexicanas.
Argentina- Parlamentar: Deputado Eduardo Arnadeo,
do Partido Peronista.
Membro do Executivo: Doutor Juan José Uach, Se_cretário de Programação Econômica do_Ministério ~a E_cºnoll}_ia.
Empresário: Doutor Enrique Rueie Aguirr~, Diretor do
Banco Roberts.
Nos próximos dias, nosso pessoal estará_.e_nt~an_@__<!m_
contato com sua assessoria, para as providênCias de ordem
prátíeâ que forcrD. necessárias. Caso Vossa Excelência desejo,
será nosso privilégio oferecer-lhe a passagem aérea BrasíliaSão Paulo-Brasí1ia, bem como, se nece$sário,'h0spedagem
na capital paulista.
Para qualquer esclarecimento, estou à sua inteira disPosição, pelo telefone (011),285-1222 e fax (011) 285-6582. O
Secretário-Geral do Capítulo Brasileir.o" do Ceai, Nemércio
Nogueira, está igualmente a seu disp<;>r, pelo fone (011)
549-3707 e fax (011) 549-7630, como também a Sr• Susan na
Sancovsky, responsável pela organização Ao evento, pelo fone
(011) 210-6855 e fax (011) 211-6133.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A votação
do requerimento fica adiada por falta de quorum.
~-.Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1o Secretário.
São 'lidos os Seguintes
SUBSECRETARIA DE COMISSÓES
COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
OF/CAS/1151!11
BrasJ1ia, 5 de dezembro de 1991
Senhor Presidente,
Nos termos do § 3' do art. 91 do Regimento Interno,
c_omunico a V. Ex• que esta Comissão aprovou o PLS n919/91,
que "Torna obrigatória a inclusão de dispositivo de segurança
que impeça a reutilização das seringas d~scartáveis, na reunião
de 4 de dezembro de 1991.
Na oportunidade renovo~ V. Ex• meus protestos de elevada estima e consideração. - Seriadôf-Almir Gabriel, Presidente.
OF/CAS/116191
Brasfiia, 5 de dezembro de 1991
Senhor Presidente:
_
Nos termos do § 3' do art. 91 do Regimento Interno,
comunico a V. Ex~ que esta Comissão aprovou o PLS n~ 151/91,
que "Concede à mãe adotiva os direitos de proteção à mate mi~
dade", na reunião 4 de dezembro de 1991.
Na oportunidade renovo a V. Ex" meus prot~s~~s de_elev_ada estima e consideração. - Senador Almir- Gabriel, Presidente.

.,,,.. ,

OF/CAS/117/91
Brasfiia, 5 de dezembro de 1991
Serihor Presidente,
Nos termos do § 3Q do art. 91 do Regimento Interno,
comunico a V. Ex' que esta Comissão rejeitou o PLS n" 96/91,
que H Altera a Lei n 9 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que
regulamenta o programa do Seguro-Desemprego e dá outras
providências", na reunião de 4 de dezembro de 1991.
Na oportunidade renovo a V. Ex~ meus protestos de elevada estima e consideração. -Senador Almir Gabriel, Presidente.
OF/CAS/118191
Brasfiia, 5 de dezembro de 1991
Senhor Presidente,
Nos termos .do § 3"' do art. 91 do Regimento Interno,
comunico a V. Ex~ que esta Comissão aprovou o PLS n\' 66/91,
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que "Dispõe sobre_ Çt_necrópsia como método de diagnóstico
médico e de investigação médico-legal e dá outras providências~', na reunião de 4 de dezembro de 1991.
Na oportunidade renovo a V. Ex• meus protes~os de elevada estima e consideração. - Senador Almir Gabriel, Presidente.
OF/CAS/119/91
Brasília, 5 de dezembro de 1991
Senhor Presidente:
Nos termos do § 39 do art. 91 do Regimento Interno,

comunico a V. Ex~ qtie esta Comissão aprovou o PLS nc;o 114/91,
que "Estabelece normas para o uso das técnicas de engenharia
genética, para a construção, manipulação, circulação e liberação de moléculas de DNA - recombinante e de organismos
e vírus que os contenham e dá outras providências'', na reunião
de 4 de dezembro de 1991.
- Na oportunidade renovo a V. Ex~ meuspiótestos de eleva~
da estima e considera,ção. -Senador Almir Gabriel, Presi·
dente.
OF/CAS/120/91
Brasília, 5 de dezembro de 1991
Senhor Presidente:
Nos termos do S 3'1 do- art. 91 do Regimento Interno,
comunico a V. Ex~ que esta cc-missão aprovou o·PLS n"253/91,
que "Dispõe sobre a fixação de v~lores d_as anuidades, taxas
e multas devidas aos órgãos fiscalizadores do exercício prõfis··
sional e dá outr~_s providências~•, na reuniãO de 4 de dezembro
de 1991.
Na oportunidade renovo a V. Ex~ meUs protestos de eleva·
da estima e consideração. - Senador Almir Gabriel, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Com referência aos Expedientes lidos, a Presidência comunica ao Plená-.
rio que, nos termos do art. 91. §§ 2" a 5" do Regimento Interno,
ahrir-se-á o prazo de cinco dias para intt:rposiçiio de recurso.
por um décimo da composição da Casa, -pãra que os Projetas
de Lei do Senado n•·· 19, 66, 96, 114, !51 e 253. de 199!.
sejam apreciados pelo PleÍlário.
Esgotado esse prazo sem a interposição de recurso, os
Projetos de Lei do Senado n"' 19, 66, 114, 151 e 253, de
1991, vão à Câmara dos Deputados e o de n" 96, de 1991,
vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Há oradores
inscritos.
co-ncedo a palavra ao nobre seriàdor N_'ªy Maranhão.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores. ocupo, hoje, a tribuna do Senado Federal
para fazer alguns comentários sobre a lUta.- que o Governo.
assim como todos os brasileiros, vem empreendendo. no sentido de combater a inflação, e também tecer comentários acerca de artigos de economistas publicados nos jornais para sabotar essa luta, economistas que ganham- muito dinheiro. para
escreve~ esses a~igos .. São as aves agourentas do País. propalando 0-- caos que poderá acontecer, com? a hiperinflação e
outras coisas ruins.
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Estamos vendo aqui, Sr. PreSidente e Srs. Senadores,
fio fornal O Estado de S. Paulo, esse tipo de nOtícia que preju.
dica tremendamente a população, os empresários, mas só interessa àqueles que desejam que continue a inflação, porque
com a inflação eles ganham mais.
Tenho em mãos matéria do jornalista Paulo Sotero, correspondente em Washington, sob o título:
QUEDA DA INFLAÇÃO DÁ FORÇA POLÍTICA
A

PLANOS DE MARCÍLIO
"Até algumas semanas atrás, havia várias verdades
definitivas sobre o Ministro da Economia, Marcílio
Marques Moreira, nos chamados meiós bem informadOs do Brasil. "0 Collor tem horror a ele", garantiam
empresários, políticos e jornalistas. prevendo o fim próximo de sua gestão. Num país onde se fala muito e
não se diz quase nada, a parcimõnía e o cuidado do
Ministro com as palavras eram vistos como provas de
que ele estava desnorteado e não s_ªbia o que fazer.
- Desacreditado, sob bombardeio e ameaçado por
deserções em sua própria ·eqtlipe~ o Ministro viajou
a Bangcoc, Tailândia, no dia 9 de outubro, em busca
de aliados. Seu plano era fazer o que tinha que ser
feito, repetiu ele a interlocutores incrédulos, durante
a reunião do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial.
Primeiro. o Governo começaria '\o processo de privatização das estatais. Depois, concluiria um acordo
úre·alista" com o Fundo para estabilizar a economia.
Paralelamente, as negociações com os credores exter·
nos avançariam. reforçando um "ciclo virtuoso" que
devolveria a conf~anc;a aos brasileiros e reverteria a
aspirai da inflação. Indagado sobre as chances políticas
dessa estratégia sem milagres, Marcílio disse que não
tinha ilusões. "'Teremos que ter perseverança na adver·
sidade", afirmou.
Mas, nas duas últimas semanas. os resultados do
sereno e obstinado trabalho do Ministro da Economia
e de sua equipe para tirar o Brasíl da boca do monstro
começaram a aparecer. Pela primeira vez em décadas,
a inflação caiu no Brasil sem que o Governo adotasse
pacotes ou medidas heróicaS:.
__
_.
_
Na quinta-feira. o Diretor·Gercnte do FMI. Michel Camdessus, deu seu entusiástico endosso ào programa brasileiro de estabiÍizaç:ão ...FUi aó Brasil porque, antes -de dar minha aprovaçãO final ao ·programa,
queria checar. por mim mesmo. se há disposição dos
líderes brasileiros em entrar num plano que considero
muito duto", contou.
Tipicamente, Marcflio não comemorou ... Graças
a Deus. começamos a ter hoas notícias", limitOu·se
a dizer. COmo disse Camdessus, Marcílio e seus asses·
sares "sabem que este vai ser um· programa extremamente duro para implementar".
A dureza deriva. em p-arte. da ausência de vo~tade
política rio- País para fazer" um ajustamento fiscaT inãis
rápido. Pór isso. os juros terão de ser mantidos mais
altos, por mais tempo do que demandaria um programa
mais equilihrado. agravando a recessão.
Deteiminado a perserverar na adversidade e convencido de que a inflação continuará a cair, o Miriistro
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aposta no fechamento de acordos com _os credores externos no primeiro trimestre. Ele acredita que o sucesso
nessas duas frentes garantirá o apoio no Congresso
para a aprovação de emendas constitucionais necessárias para o aprofundamento do ajuste fiscal."

Sr. Presidente, isto significa o retrato sereno do equilíbrio
daquele que acredita nas soluções dos problemas ·nacionais.
O Ministro Marcnio Marques Moreira, juntamente com sua
equipe. tem costurado esse trabalho com petseverãiiçã,- com
humildade.
Lembro-me de que, na semana passada, o Líder do Governo, Senador Marco Maciel, convidou os representantes
das lideranças de Oposição nesta Casa. inclusive o Presidente
Mauro Benevides, para uma reüniãó em sUa -residência. Durante um jantar descontraído, o Ministro Marcílio teve a oportunidade de discutir, mas uma discussão serena, em que todos
nós ficamos ã Vontade, c S. Ex• ~oStrou a realidade por que
passa o nosso Paí1L Os Senadores Humberto Lucena,_ Maurício
Coriêa-~ Eduardo Suplicy e Ronan Tito, debateram longamente a estratégia a ser adQtada para a melhoria do País.
O Ministro Marcilio é- um homem que quando fala mostra
a sinceridade de propósitos, porque ele está defendendo uma
causa justa, que todos os brasileiros desejam que seja solucionada, que é a inflação.
O Senado Federal é que vai decidir. COf!l_ o_ seu aval,
de acordo com a Constituição~ o equacionamento do nosso
endividamento externo junto aos credores internadonais.
O Ministro Marct1io, cada dia mais, OOfilTnua merecendo
o respeito da Nâção brasileira, de todos os_ partidos, pela
maneira segura e correta com que debate o assunto, sem
demagogia, de mailcira simples e na qual todos estão acreditando.
Isso vem justamente de encontro àqueles que pregam
o caos, os mesmos que pregaram a derrubada do Ministro
Marcí1io, levando o dólar para CrSl. 100,00. Essas aves agourentas que estava'!l acostumadas a sugar o sangue, o- suor
c as lágrimas do povo brasileiro. M_a_s o próprio Congresso
e o próprio- povo estão vendo quem está certo e quem está
errado.
.
_. _
Creio que o Mirlistro Marcílio está trilhando o caminho
certo. c iremos ajudá-lo. porque ajudando S. Ex• estaremos
ajudando o Brasil.
Continuando, Sr. P-residente, gostaria de fazer a leitura
dos principais, trechos da entrevista concedida pelo Presidente
CoJfor. antes da partida de Sua Excelência para a Colômbia,
a fiin de que conste dos Anais do Congresso.
_
Em primeiro lugar, Sua Excelência fafa sobre o Imposto
Único:

"IMPOSTO ÚNICO -Essa idéia do imposto úni,
co, em tese, é tese, é boa. Só que, para ser implementada no mome!ltO em que estamos buscando o ajuste fiscal. é muito arriscada. Isso significa acabar com
todo um sistema que mal ou bem está funcionando
e colocar no lugar esse ~Jstema: do imposto único. O
Ministro Marcílio colocou que podemos fazer um teste,
mantendo o sistema atua!, mas adicionando um percentual simbólico sobre as transações feitaS com cheques,
para que testemos esSe sistema. Is~o não si,gnlfica dizer
que se cria mais um imposto."
É justamente esse imposto que queremos criar, com referência a cheques passados em bancos. Isso será muito impor-
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tante para começarmos a pensar em melhorar a máquina fiscal
e facilitar o pagamento dos impostos, que o povo brasileiro

tem hoje dificuldade de fazer.
V. Ex•, Sr. Presidente, sabe que a micro e a pequena
empresas têm uma grande dificuldade p~ra pagar os impostos
que, se não me engano. chegam a quase 60. Tenho cOnversado
com alguns empresários de destaque, de renome, neste País,
e muitos deles têm um departamento -com uma mão-de-obra
especializada e dispendiosa - somente para orientar quanto
ao pagamento de impostos. Mesmo assim. as coisas não são
fáceis. Se os fiscais da Receita Federal, Estadual ou Municipal
quiserem realmente multar unia empresa desta, eles multam,
porque o problema do pagamento de imposto no Brasil é
uma cOisa muifó difícil.
Portanto, está nas mãos do Congresso Nacional melhorar
esse sistema, que é uma dor de cabeça para todo o empresariado nacional.
·

O segundo assunto é a inflação. O Sf-rihoi Presjd-e_nte
diz o seguinte:
_
__ . _
"A INFLAÇÃO __:_Os economistas não conseguem reconhecer que a inflação cai. Fimpressionante.
Eles vendem aqueles papéis cobrando altíssimos preços
em dólar. Os que pagam esses estudos só o fazem com
satisfaçao quando esses relatórios apbntam catástrofe,
pessimismo. O_ índice geral de preços está caindo, a
inflação está caindo. Não está estabilizando nem está
andando de lado como estão dizendo. Está caindo.
Há certos setores que só fazem atrapalhar. São os setores oligopolizados, cartelizados, que abusam da liberdade de preços, que só querem favoreceroseuintereSse
pessoal ~m detrimento da sociedade. Estamos fazendo
um enonne esforço para implementar uin programa
de Governo. É urna travessia difícil, que não se alcança
em um passe de mágica nem com varinha de condão.
Só se realiza com muito trabalho, obstinação, sacrifício
e muita fé nesse País. Não vou dizer se é o setor de
indústria automobilístída que está atrapalhando. Eu
não quero mais falar desses setores_. Todos nós temos
a noção de quais são o de quem são."
Aproveitando essa declaração do Presidente Collor estou
preparando, Sr. Presidente, Srs. Senadores, um pronunciamento sobre os cartéis, mostrando - porque gosto de dar
nome aos "bois"- uma lista de todas as áreas do comércio
e da indústria deste País -cada setor com quatro empresas
-onde a empr~sa que domina menos tem 56% do controle
do cOmércio e da ii1dústria do País. Sua Excelência está -muito
certo neste seu pronunciamento.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, quero dizer a V. Ex~s
que vemos, de vez em quando, artigos quilométricos para
conven-cer a sociedade e os industriais que nós estamos no
caminho do caos. Ontem ou anteontem, se não me engano,
li um desses artigos, de autoria do Sr. André Lara Resende~
cujo nome citei na semana passada. Que autoridade tem o
Sr. André Lara Resende e esses ex-Ministros que passaram
pelo Ministério da Fazenda? Caâa um que assumiu deixou
um buraco maior e, hoje, estão falando em recessão, estão
querendo mostrar ao GovernQ o que deve ser feito. Por que
eles não fizeram? Vejam o caso desse economista famoso,
que deve estar ganhando muito dinheiro dando essas orientações a esses empresários.
O Sr. André Lara Resende, se não me engano, foi um
dos assessores responsáveis pelo famoso Plano Cruzado, quan-
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do o Sr. Dilson Funaro foi Ministro no Goveniõ do Presidente
José Sarney. Esse Plano Cruzado, Sr. Presidente e Srs. Sena-

dores, foi o maior "cõice de burro" que deram neste País.
Ontem, tive a oportunidade de debater com nieus companheiros, Senador Humberto Lucena, Senador Maurício Gorrêa, Deputado Roberto Freire, Deputado Victor Faccione
e o Lider do PTB~ Deputado Gastone Righi, mostrando qual
foi o resultado daquele Plano Cruzado.
·
Acho que a posição desses economistas e dessas pessoas
que pregam o caos, essas aves agourentas, já está passando
e o povo não acredita mais.
O terceiro tópico, Sr. Presidente, é com respeito à !Diprensa.
O Presidente diz o seguinte:
..Tóâa e qualquer denúncia tem que ser ex.em_plarmente apurada. Ressalto a importância da imprensa
livre. Em um regime fechado, seria impossível qlie se
detectasse aqui e acolá algum equívoco que eventualmente estivesse ocorrendo dentro damàquina administrativa. É a imprensa livre que se transforma, nesse
caso, nos meus olhos. Se estou levantando a bandeira
da moralidade? É exatatTiente--íSso~" ·
'~
Nesse momento quero parabenizar a imprensa, por denunciar as irregularidades que acontecem. Se não fosse a imprensa~ muitas dessas irregularidades iam passar despercebidas e os "inocentes do_ rosarinho" estariam_ enchendo os
bolsos a custo do ctinb.elro do poVo.
O Presidente também fala do Ministro Alceni Guerra.
Dii o seguinte:
"Quer"o dar mais uma vez-meu-testemunho de confiança no trabalho do Ministro Alceni Guerra. Ele vem
realizando um trabalho que é digno de elogio por todos
nós. Aí estão os dados e os índices sobre o trabalho
dele à frente do Ministério. Na_questão da.vacinação~
no combate à dengue, ao cólera, na questão do Ministério da Ciiança·, na construção e no programa dos
CIACs. Naturalmente, é um Ministério de muitas atribuições e o Ministro vem delegando autoridades, precisa agora cobrar responsabilidade a quem ele concedeu
essa autoridade.'-'_
Tive a oportunidde, Sr. Presidente, de, na quinta ou sexta-feii_a,- dizer-que a Nação confia no Ministro Alceni Çuerra,
confia- riã :sua- hOnorabilidade, confia na sua-capacidade. COnheço o Ministro Alceni Guerra desde o início da campanha
do Presidente da República. É um ministro~ como chamo,
"Marco Palo", pois não vive rio gabinete, está sempre lutando
por este País afora para melhorar a qualidade da saúde que
é oferecida ao povo nos nossos hospitais, a qu-al deixa muito
a desejar.
Tenho a certeza absoluta de que o Minist_f9 Alceni Guerra
que inclusive chorou na· televisão - é um hOiriem sériO, é
um homem que está sentindo na própria carne" as sabotagenS
de que está sendo vftiiTüi, com certeza feitas por pessoas que
o cercam. Tenho certeza de que, depois de concluída essa
auditoria que está sendo executaçla, o Ministro Alceni Guerra
irá meter na cadeia aqueles que abusaram da sua confiança,
da confiança desse Governo e do povo brasileiro.
O Sr. Magno Bacelar- Permite-Jl1e V. Ex~ um aparte?
O SR. NEY MARANHÃO- Concedo o aparte ao nobre
Senador Magno Bacelar, com mui to prazer.
_
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O Sr. Magno Bacelar- Nobre Senador Ney Maranhão,
estou ouvindo, com muita atenção, o ·discurso de V. Ex~ na
tarde de hoje. Seguindo o raciocfn:io de V. Ex!, congratulo-me
com o Governo pela vitória, nc> mês de novembro, sobre
a inflação. Realmente, o que leva o Brasil ao constante crescimento da inflação é a especulação de maus brasileiros, que
não se contentam com o lucro pequeno, não se contentam
ou não se propõem a melhorar a produção~ e, à cata do. dinheiro fácil, aumentam indiscriminadamente suas mercadorias.
Estive, recentemente,no RiO de Ja"neiro, onde fufa algumas
lojas. E comum, na hora do pagaritento, perguntarem se será
feito à vis_ta, com cartão ou com cheques. Sendo feito o pagamento à vista, há um desconto de 40%. Quem concede um
desconto de 40% numa compra a vista está especulando, está
ganhando muito. Acredito que falta ãó Governo, no momento, a decisão de punir aqueles que exageradamente aumentam
se.us preços. Na última sexta-feira, fiz um pronunciamento
sobre o es_cândalo dos consórcios. Atrelado ao escândalo dos
consórcios está a indústria automobilística, que vem aumentando os preços dos carros brasileiros~ numa especulação jamais vista, uma vez que não proporcionam nenhuma melhoria
no equipamento que produzem. Assim, sucessivamente, vamos vendo que falta a alguns setores do empresariado o espírito de ajudar o País a se recompor. Não tenho feito elogios
ao _Governo, pão pertenço ao Partido de V. Ex~ e nem ao
grupo que apóia o Governo. Mas temos que reconhecer _que
também a cada um de nós compete o sacrifício para ajudar
a errcontrar os verdadeiros caminhos que queremos para o
nosso País. Felicito o Presidente Collor por haver determinado
a devassa no Ministério da Saúde. Este o comportamento
que espêramos do GOverno brasileiro para que os escândalos
deixam de se suceder e o povo volte a acreditar nos mandatários do nosso Pafs. Cumprimento V. Ex~ pelo pronunciamento de hoje.
O SR. NEY MARANHÃO- Senador Magno Bacelar,

~~deço a V. Ex' pelo oportuno aparte. Sei que não apóia

mtetramente o Governo, mas naquilo que entende que é bom
para o País e que o Governo está certo, V. Ex• sempre tem
dado o suporte necessatio. Senador Magno Bacelar, amanhã
ou depois assomarei à tribuna para dar nome aos bois com
relação aos cartéis~ mostrando ó grau de concentração na indústria e no comércio, por setores, segundo quatro grandes empresas. Tenho os nomes dessas indústria-s e inclusive o p-ercentual
que essa gente com respeito ao domínio neste País. É
'por isso que insisto na mesma-tecla, para que possamos aperfeiçoar esse setor. Ouvi, com atenção,-os apartes do ex-Governador do Maranhão, Epitácio Cafeteira, meu companheiro
da velha guarda nos anos 60, 3:qui,_ e o Senador pelo Rio
Grande do Norte, Dario Pereira.
O Congresso, Senador, precisa rapidamente aperfeiçoar
uma Lei Antitruste. Quando falo na Lei Antitruste, lembrome do maior líder do Nordeste que conheci, Agamenon Magalhães, que, talvez, se não tivesse morrido, teria sido Presidente
da República no lugar de Juscelino Kubitscheck. Foi Agamenon Magalhães, nos anos 50, quem apresenou a Lei Antitruste,
a famosa Lei Malaia, que devemos aperfeiçoar, pa-ra controlar
essa gente insaciáveL São vorazes, são como formigas de roça,
quando surgem, no outro dia a roça está desaparecida, elas
comem tudo.
Não adiant_ÇJ. o Governo multar um Antônio Ermírio, um
João Santos, um desses dos cartéis, em 50, 100 ou 200 milhões.
Isso não vale nãâa. É preciso haver uma lei como nos Estados
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U~idos~ onde o cartel, quando fere as normas, vai tocar piano
ou vai para a chave. E o que precisa neste País, para que
essa gente tenha responsabilidade.
Quero agradecer a V. Ex~ pelo oportuno aparte. Tenho
certeza que o Congresso brasileiro irá tomar as devidas providências, muito importantes para o desenvolvimento do País.
O Presidente Fernando Collor fala da administração:
"O Sistema, como um todo, o aparato, está muito
viciado. É difícif o trabalho de erradicar, de fazer uma
máquina bu-rocrática- profissional, na qual o ingresso
se dê pelo critério do mérito, _que se passe a ter salários
adequados e perspectivas de ascenão_ n-ª-__carreira. É
um processo de modernização muito grande, que precisa sofrer o sistema da adminiStração pública como
um todo."
lsso o -oovern-o eStà razendo desde o começo, quando
enxugou a máquina fiscal; é um assunto que demora muito
e cão é do dia para a noite que se pode mudar uma máquina
fiscal viciada e sem nenhuma perspectiva de futuro.
Tenho absoJuta certeza de que no fim do Governo do
Presidente Fernando CoUor esse sistema de administração
terá sido mudado e, acima de tudo, terá um efeito moderno,
que irá de encontro aos interesses do País.
Finalmente, o Presidente fala no meu Partido, o PRN.
Sua Excelência diz o seguinte:
"O PRN n-ão pertence a ningUém. Estou feliz que
esteja se democratizando, esteja se abrindo, buscando
o fortalecimento interno.
Acho que ele deve buscar uma posição doutrinária
muito firme. uma vida orgânica, discutir. deve ter uma
linha e os ideais bem clarificados. Isso _eu defendendo,
não só para o PRN, mas para todos os Partidos."
O Si-~ Marco Maciel- Concede-me V. Ex• um aparte,
nobre Senador Ney Maranhão?
O SR. NEY MARANHÃO - Com muito prazer, nobr~ ~
Líder, Senador Marco MacieJ.
O Sr. Marco Maciel-- Senador Ney Maranhão, estamos
ouvindo, com muito interesse e atenção o seu discurso na
larde de hoje no Senado_ Federal. E V. Ex", entre os temas
que analisa, discute_ agora uma entrevista que o Presidente
Fernando Collor concedeu ontem aos jornalistas, versando
temas da atualidade. inclusive o relativo à questão partidária
brasileira. Gostaria de. em rápidas palavras, dizer a V. Ex·
que concordo muito com as considerações que forem expendidas pelo Senhor Presidente da República relativas às questões partidárias. Sua Excelência, o Presidente da República,
referindo-se à questão do PRN, que diz respeito ao PartidC?__
do qual-V. Ex· é aqui o Líder. deíen·dc.-que os Jia-rtfdOS -aevem
ter doutrinas claras, precisas~ vida permanente. E acho que
o Presidente tem razão, porque digo sempre que sem partido
não há democracia, e para que tenhamos uma democracia
estável é necessário que tenhamos partidos fortes. Precisamos
abolir, de urna vez por todas, a chamada legensa de aluguel
e devemos buscar fazer com que os partidos. por uma estratégica interna. busquem ter vida permanente,_ buscar discutir
frequentemente seus assusntos, democratizar suas deliberações, estabelecer institutos e estudos políticos para que eles
possam realizar pesquisas. debates. estudos e tenham também
condições financeiras para que possam sobreviver no perfodo
da entressafra, que é o período não eleitora'!. A propósito,
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devo dizer a V. Ex~ que acabo de oferecer à consideração
do Senado Federal um novo projeto de Lei Orgãnica dos
Partidos Políticos. que vise, basicamente, ao atendimento dessas grandes questões partidárias. ou seja, fazer com que os
partidos possam ter vida permanente, que eles possam melhor
ser organizar. estabelecendo meios que lhes assegurem os
instrumentos necessários, inclusive financeiros. para a sua sobrevivência. Folgo em saber que V. Ex•, graças a um esforço
que vem fazendo no seu Partido. o PRN, também trabalha
nessa direçáo. ou seja, trabalha no sentido de darmos ao
País verdadeiros partidos políticos. A meu ver, isso é a chave
para que se tenha uma verdadeira democracia. Felicito V.
Ex" pelas palavras que produz nesta tarde. Faço votos que
as palavras do Presidente Fernando Collor relativas ao PRN
não se limitem ao território do seu Partido, mas que se constituam numa preocupação das demais agremiações políticas brasileiras. Concluo dizendo que precisamos· de Partidos na verdadeira acepção do termo, não essas chamadas legendas de aluguel que só aparecem às vésperas das eleições e que em nada
çontribuem para o credenciamento da classe política hrasileira
e para o bom desempenho do processo ~leitoral.
O SR. NEY MARANHÃO - Senador Marco Maciel,
quero agradecer a V. EX" esse oportuno aparte. Em primeiro
lugar porque V. Ex• é um dos pioneiros. Conheço o trabalho
de V. Ex" no que tange a_ esse problema do enxugamento
desses Partidos, riscando da política nacional esses partidos
de aluguel que só significam o enfraquecimento da democr&cia. Não podemos ter uma democracia forte. nobre Senador
Marco Maciel, sem partidos fortes, onde possamos defender
o programa do partido e não o individualismo em cada Partido.
Congratulo-me com V. Ex• Tenho certeza de que o Congresso
Nacional, na sua maioria. está consciente de que esse seu
projeto tem que ter uma prioridade "a", principalmente, Senador Marco Maciel, quando estamos discutindo qual o tipo
de governo que vamos ter no fim de 1992 ou começo de
1993, dependendo da aprovação ou não da emenda do nobre
Deputado José Serra, ou no final de !993, quando o povo
brasileiro escolherá através das urnas qual o sistema de governO qUe deseja. Doravante, temos que estar com os partidos
devidamente fortes; partidos que defendam nas suas legendas
os seus programas e não o que estamos vendo hoje: partidos
de aluguel, onde não há fidelidade partidária, onde Deputados
e Senadores mudam de Partido de acordo com suas conveniências pessoais. Isso não pode acontecer em nosso País.
V. Ex~ apesar de moço, é dotado de um elevado es?írito
público e de grande experiência parlamentar. Governou V.
Ex~ um Estado da Importância de Pernambuco, ocasião em
que se saiu muito bem! Está, hoje, voltando ao Senado Federal, novamente pelos braços do povo _pernambl!ç_~J]~. pela
sua competência e seu trabalho Sério" -em- defesa do nosso
Estado. Tem V. EX", nesta Casa e no País, pelas teses sérias,
honestas e competentes que sempre defende da tribuna, o
maior respeito.

O SR. NEY MARANHÃO- Com muito prazer, nobre
Senador Marco MacieL
O Sr. Marco Maciel - Senador Ney Maranhão, antes
de V. E~ concluir gostaria de agradecer pelas referências
generosas a respeito da minha atuação parlamentar e, por
extensão, também, sobre o período em que tive a honra de
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a çorrupção, nem as ten_tativas de corrupção. Congratulo~ me
com V. Ex• e lamento uma-certa campanha que vem seõfâo
tive a oportunidade de interromper o discurso de V. Ex~. encetada com relação a alguns Ministros. ~o caso o Ministro
que diz respeito à necesSidade de tenta~mos ~provar essa lei A-Iceni Guerra, a quem conheço. ate prova ein ContráJ;io,
ainda antes do recesso_ parlamentar. Além do meu, há um e- o cOnsidero um homem de bem, um homem sério.projeto do Senador Fernando Henrique Cardoso que trata
0 SR. NEY MARANHÃO- Todos nós achamos, Senada mesma matéria, cOino também na C~m_a_ra dos Deputados dor Guilherme Palmeira.
há uma série de outras proposições com o mesmo objetivo.
O Sr. Guilherme Palmeira - E também com relação
E acredito que se houver um entendimento entre as liderança,
quem sabe, nós poderíamos trabalhar no seutido da aprovação -à- Ministra Margarida Procópio, a quem tenho a honra de
de um projeto de lei que fosse submetido à sanção do Presi~ conhecer, ser amiga, e respeitá-la como uma técnica, uma
dente da República ainda este mês, porquanto este é um burocarata honesta. Tanto que amanhã pretendo fazer um
ano bom para discutirmos a questão por ainda não ser ug~a prOnunciamento mostrando o que a Ministra tem feito. Mesmo
ano eleitoral. Por ser um ano em que as paixões ainda não &ante das dificuldades, da falta de recursos, da crise econóestão muito agudas, ainda há um espaço para discutirmos mica vivida pelo País, S. Ex~ já fez muito em fa.Võ:r dO Nordeste
a questão partidária distante da questão eleitorfl.l, posto que e em favor_ do_ nosso País. Portanto, oportuno o pronundaos partidos sofrem muito quando discutimo~ essas _questões mento de V. Ex~ Parabenizo-o, pondo-me ao seu lado.
próximo dos pleitos eleitorais, pois as canDidaturas já estão
O SR. NEY MARANHÃá- Senador Guilherme Palmeipostas, os candidatos já estão em campanha e, naturalmente, ra, quero agradecer a V. Ex~ por esse oportuno aparte. V.
aí a questão partidária passa s-empre, necessariamente, para Ex' é um profundo conhecedor dos problemas do nosso País.
um segundo plano, daí por que insisto que, talvez, possamos Além disso, quem governa um Estado como Alagoas é um
pensar numa reunião de Lideranças envolvendo"não somente missionário. Governar Estados com muito dinheiro é fácil.
Câmara e Sen-ado, envolvendo, como já ocorreu na semana Mas governar o Estado de V. Ex~ exige maiS cornpeténcia.
passada, os presidentes dos Partidos Políticq_s para que chegue- V. Ex~ já teve a oportunidade de ser não só Governador,
mos a um texto comum e seja, quem sabe, resultado de u,m -como também é hoje Senador pela segunda vez pelo seu Estasubstitutivo que expresse o entendimento, de sorte a que se do. isto é uma prova evidente da seriedade -com que V. Ex~
possa, o mais rapidamente possível, aprovar a proposição.
exerce o· seu mandato. É grande a confiança que 6 grande
O SR. NEY MARANHÃO- Tem razão V. Ex• e tenho povo de Alagoas lhe tem. Q que fala mais alto é o aval do
quase certeza, Senador Marco Maciel, que as Lideranças parti- povo, e isso o povo do seu Estado lhe dá pela seriedade
dárias, tanto aqui no Senado da República, como na Câm_ara com que V. Ex~ sempre encarou o seu mandato. Aliás, isso
dos Deputados, chegarão a consenso. V. Ex~ tem tod.a a ra~ão já vem do seu pai, a quem tiVe a honra de conhecer e de
quando faz um apelo para que essa matéria seja vot~~a a~tlda ser amigo como Senador da República.
Senador Guilherme Palmeira, esse problema da caça às
este ano. É muito importante para a nossa democracia, para
a consolidação dos Partidos Políticos neste País e é como bruxas, devemos ter muito cuidado com ele, para não ferirmos
digo, principalmente, quando teremos o Çirebiscito, onde o a honra de quem é honesto. É nisto q_ue·o Presidente Fernanco
povo vai escolher o seu sistema de governo e, dentro dessa Collor tem se pautado. Quando existem d~nÚ!1Çi!3-s feitas pela
posição, sem termos Partido forte essa_ posição fica um pouCo imprensa que sabemos serem concretas, o Presidente manda
complicada. V. Ex~ tem toda a razão e tem -o apoio do PRN abrir inquéritos, -doa na cabeça de quem doer.
nessa jornada para fortificar a democracia- e os Partidos.
Na semana passada mesmo, houve o encerramento de
O Sr. GUilherme Palmeira- V. Ex~ permite ~m-~~!_!_~? um inquérito na terra de V. Ex~, as Alagoas, que envolvia
inclusive pessoas ligadas à família do Presidente da República.
O SR. NEY MARANHÃO - Ouço o aparte do nobre Esse é J.Im_r:ecado curto e grosso para aquelas aves agourentas
Senador Guilherme Palmeira.
-qu-e tentaram- inanchar o nome do Presidente. da República
O Sr. Guilherme Pa.me~ra_- Infelizmente, não tive o e 4~ St;J:US Ministros, dando.a entender ql!~ eles estavam colaboprazer de ouvir a SJ.Ja oração desde o iilldo~ -mas ainaa tive rando com essas safadezas.- EStá aí 6 reSUltado liOje.
a oportunidade de ouvir o aparte do SenadQr _Mª-gno Bacelar. -~ · Tenho _cúteza ·absóluta de que esse cabra da peste que
congratulando-se com V. Ex•, _não só pela lúcida análise da é o Presidente da República balançou a rede, o "berço esplêne!ltrevista que o Presidente concedeu ontem, enfoçando, prin- dido" em que estava deitado o povo brasileiro. Agora estamos
Cipalmente, pontos os mais polêmicos, os maís discutidos, .. Com~çando a ac~editar neste País. Vejam, por exemplo, o
às vezes até contestado, mas, por útlimo pela sua integração, problema da privatização. Quando o Presidente Fernãndo
pelo seu apoio à necessidade dessa reforma partidária, de O;ülor assumiu o Governo, era um verdadeiro pecado mortal
maneira a que se reviste esse caos que há com relação _às se falar em privatização. Houve patrulhamento, principalmenagremiações políticas, muitas dessas que ·só servem de legenda te daqueles que viviam mandando no peito de vaca moco-ca.
de aluguel, como bem frisou V. Ex~ Quero, também, juntar· - Mas o povo brasileiro está acompanhando de perto. O Presime ã posição de V. Ex• com relação ãs declai:'ações da entre- dente resolvel! privatizar logo aquilo que está dando lucro,
vista do Presidente Fernanco Co1lor, quando _Sua Excelência pâra·mostrar a-disposição do Governo em entregar ã iniciativa
deixa bem claro que determinou com.o sempf_e_ fero proCedido -privada toda essa máquina que está nas rp:ãos do Estado e
ã apuração de todas as denúncias de irregularidades. Também que deve ser administrada pelo setor privado. E Os réSultã.dos
quando exalta o papel desempenhado pela imprensa que. gra- já estão aí.
Há, ainda, o problema dessas aves agourentas de final
ças ao processo democrático em que vivem.os, tem propOr·
clonado condições para que nada fique escondido~ E o Go- __ Qe semana e suas notícias plantadas, como foi o caso do Minisverno transparente, às claras, não adl1_litii1do, evidentemente, tro Magri. Foi tudo uma -armaÇão. O próprio Senador Jutahy
governar o nosso Es_tado, o Estadoçle Pernambuco, e aditar
uma observação que não a fiz no primeiro ifparte -errl que
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Magalhães veio ao meu ·encOntro e me apOíóu-.~-Agora é o de iri"egularidades- seja no que diz respeito ao que se passa
caso do Ministro da Fazenda. Já diziam até que ele havia agora no Ministério da Saúde: as compras de guarda-chuvas,
sido demitido, que tinha ido para Bangcoc· porque ia ser ctemiR de bicicletas, de nebulizadores,_ os contratos com a_ masters
tido. Por conta disso, o dólar foi lá para cima, e os imbecis e outros feitoS com amigos do Sr. Ministro Alceni Guerra.
que acreditaram nessas aVes agourentas- airida estão amarO SR- NEY MARANHÃO - Amigos-da-onça, não é,
gando com a compra de dólares a 1.100 cruzeiros. Nunca Senador?
mais vão entrar nessa fria.
O Sr. Eduardo Supllcy- Nobre Senador NeyMaranhão,
É essa a luta, Senador, que o Presidente está tendo.
Mas vamos vencê-la, se Deus quiser, com a ajuda do Con- O que gostaria de ressaltar é o que nos mostra a história
gresso Nacional, do povo brasileiro e da imprensa, que é dos governos: é preciso que se tome muito cuidado com a
muito importante no acoznpanhamento dos trabalhos do Go- escolha que se faz das equipes de cada uin. É neCessário
verno. Veja V. Ex' a transparência do Governo do Presidente que a pessoa, a nível de Ministro, de Presidente da República
Collor: o Senado da República, através do Senador Eduardo ou até de Senador, quando escolhe, por exemplo, os seus
S_uplicy, se bateu para que o Governo Jhe desse c~diç6çs assessores, saiba exatamente a responsabilidade que tem sobre
de acompanhar passo a passo a administração da coisa pública. o comportamento desses auxiliares. Gostaria de ressaltar e
Hoje, S. Ex• pode fazê-lo tranqüilamente através dos computa- de relembrar aqui um dos exemplos históricos mais dignifidores. Aliás, o Senador já me convidou para aprender cómo cantes na vida pública de Chefes de Estado. Quando era Primeiro-Ministro, Chanceler Willy Brandt, ocorreu certo dia
funciona essa niácJ.uiria.
a descoberta de que um dos seus principais auxiliares fazia
O Sr. Eduardo Supücy- Com muito prazer.
o papel de espião para a República Democrática Alemã, para
O SR- NEY MARANHÃO - Mas como sou· homem do o lado da Alemanhã Oriental. O Chanceler Willy Brandt teve
Governo e acredito no Presidente Collor, não estoll_preci- a dignidade, então, de dizer: "Eu próprio não fui e não sou
sando muito dessa máquina, porque o trabalho do Presidente responsável, não sabia desses fatos. Mas como essa pessoa
é um trabalho transparente. Mas V. Ex' é um fiscal honesto era meu auxiliar de confiança, e só poderia ter escolhido esse,
dos trabalhos do Presidente. Admiro V. Ex• desde que chegou da minha confi-ança, eu renuncio do meu mandato". Faço
ao Senado da República. V. Ex• combate a_ corrupção como 'esse histórico paralelo, Senador Ney Maranhão, porque avalio
eu também combato. Como_ Vereador em São Paulo, V. Ex~ que o Ministro Alceni Guerra, por exemplo, tem responsadeu provas evidentes disso. Foram queimados vários- docl,l- bilidade sobre a equipe tão grande que organizou para trabamentos, e ameaçaram V. Ex'; mas V. Ex•, como eu, não lhar con-sigo, e hoje, um a um, quem fez' esses contratos?
tem medo de assombração. V. Ex' está no caminho certo, Será que todos agiram à revelia da sua confiança? S. Ex•
e nós, Senadores, o respeitamos muito, cad,a Oia mais_ pela tem que responder, e vai fazê-lo amanhã, na Câmara dos
sua coerência ao fiscalizar e_mostrar as c_oisas erradas do Go.: Deputados. Mas, obviamente, se o Ministro escolhe pessoas
vemo. Com isso, quem ganha é o Senado da República, o nas quais não se pode confiar, aí o problema vai para as
Congresso Nacional e a Nação brasileira.
mãos do Presidente da República. Da mesma maneira, o caso
O Sr. Eduardo Suplicy- V. Ex• me concederia um apar- .....;._ permita~me opinar, Senador Ney _Maranhão- da Legião
Brasileira de Assistência, havia também uma responsabilite, nobre Senador?
-dade, não direta, propriamente, do Presidente, Fernando CoO SR. NEY MARANHÃO - Ouço V. Ex• com muita - Ilorde Mello, mas da Presidente da LBA; porque se as pessoas
-ecolhidas por ela estavam ali, responsáveis por decisões, toatenção.
mando decisões prejudiciais ao dinheiro público, então, ares~
O Sr- Eduardo Supücy - Senador Ney Maranhão, cumponsabilidade era dela. E eu avalio que o Ministério Público
primento-o pela determinação que V. Ex• tem aqui demonse a Justiça vão, certamente, chegar a conclusão e dirimir quaistrado no sentido de não admitir qualquer desvio de recursos
quer dúvidas. Ainda ontem, assisti ao programa que V. Ex~
públicos, qualquer ato de corrupção por quem quer que seja, participou, uma parte e não todo.
a nível de Governo Federal. V. E~, assi~ _fazendo, age com
a dignidade de quem quer preservar o Presídente da RepúOSR- NEY MARANHÃO -Programa do Ferreira Neto?
blica, inclusive e obviamente, auxiliando-o ne§sa posturá;·v.
O Sr. Eduãrdo Supl!cy- Sim, assistra uma parte do
EX" teve a coragem, na serilãila passãda, de diz_er, alto e bom
som, que não era procedimento ético e moralmente defensável programa, e V. Ex~ fez uma referência ao problema havido
aquele do Líder do PRN na Câmara dos Deputados, quando em São Paulo, mas não mencionou no programa_ o_ que eu
deu entrevista à revista Veja, informando. que recebia por já havia colocado em resposta a V. E~; que os- resultados
mês pelo menos quãtrõ Vézes o valof de seus rendimentos da Comissão de Sindicância, inclusive, foram preliminares.
pela contribuição d~ amigos~ Ora,_V. Er feZ muito bem quan- Amanhã, ã tarde, haverá o resultado completo, aqui regis~
do apontou que esse procedimento é altamente condenáVel:i- trarei, e sobre isso não· descerei a detalhes, aguardando o
nevitavelmente acaba machucando a imagem do Presidente relatório da Comissão de Sindicância completo que, pelos
da República. Ainda hoje, o jornal O Estado de s_ Paulo menos uma parte será divulgado amanhã, à tarde, e farei
não apenas ressalta a importância do pro:rYufidamento de V. que:stão de aqui trazer para não haver mais dúvidas.
Ex~, como também chama a atenção do Có.ógres$0 Nacional
O SR. NEY MARANHÃO -Ouvirei V. Ex• com muito
para que ele não permita que se coloquem:- panos qüentes
prazer.
---sobre essa situação.
O Sr. Eduardo Suplicy-Portanto, nobre Senador, avalio
Hoje, o Preside_nte Fernando Collor de Mello vê o seu - que- quando o Presidente da República escolhe sua equipe
Governo fustigado por denúncia~, seja aqUelas referentes ã de ministros, e quando cada ministro escolher a sua equipe
LBA - e V. Ex• já colocou aqUi o relatório de apurações de assessores~ de presidentes e diretores das fundações, das
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áreas de saúde, da LB.A._e assim por diante, é preciso escolhe
bem, porque senão depois não pode o Presidente da República
dizer que não é o responsável. Sua Excelência tem responsabilidade na escolha de seus Ministros, q_l_le devem agir de
acordo com a confiança que o povo ·ctepositou __nurn Presidente
que prometeu, durante a campanha, combater a "ladroeira"
que pudesse ser constatada.
O SR. NEY MARANHÃO - E está combatendo, Senador.

O Sr. Eduardo Suplicy- É claro que, dado o tamanho
da máquina, problemas podem ocorrer a qualquer instante.
No sábado passado, eu estava em casa quando recebi um
telefonema de diretores de duas empresas.:-- vou revelar aqui
pela primeira veZ- uma do Ceará e ou,tra Qe Alagoas. Estiveram em São Paulo de segunda a sexta-feifa para fazer uma
licitação de compra de merenda escolar. Conversaram e se
encontraram no hotel com um diretor da empresa Bourdon,
que colocou_ à _disposição desses diretores um Opala para que
eles fossem ao Gallery durante a noite. No hall do Paulistana
Flat, na Alameda Casa Branca, em São Paulo, combinaram
a "Comissão" e a maneira como seria feita a licitação, ou
seja, de modo inadequado. Estou fazendo esta denúncia porque-tenho a convicção de que a pessoa falou_ o que ouviu
ficou indignada pelo fato de que uma coisa desse tipo pudesse
estar ocorrendo. Sei que isso é feito à rêvelia dO Presidente
Fernando CQUo:r. Preciso apurar. Vou enviar ofício ao Ptócurador-Geral da República com as informações que tenho, para
que seja feita a de"yida apuração.
O SR. NEY MARANHÃO --V, Ex' está prestando um
grande trabalho, um grande benefício a"o" Qó_vernO-Collor.
O Sr. Edu:.udo SuplkyCoisas. desse tipÕ podem
ocorrer, mas é necessário, Senador Ney Maranhão, que haja
rigor na apuração e responsabilidade também dos ministros,
principalmente da Ministra da Ação S9ciaJ, que precisa ser
muito mais rigoros co_m _respeito a tais fatos do que tem sido
até hoje.
O SR. NEY MARANHÃO- Senador Eduardo Suplicy,
ouvi atentamente o aparte de V. Ex~, __aliás todas as_ vezes
que V. Ex~ rite ·aparteia eu ·o bUÇo atentamente, porque V.
Ex~ é uma: das pessOas que preza, priricipalinente, o combate
à corrupção.
_ _ __ . . . ... _ . . .
V. Ex~ falou ilo Primeito~Ministio da Alemâ.nha, Willy
Brandt- conheço a história, também-, cuja secretária de
plena confianÇa passara- informações para a Alemanha Oriental, e S. Ex~ n1,1m ra,sgo de inconformismo, porque confiava
naquela secretária, renuncioU ao -seu cargo. ESse é ilrti póntõ
de vista, Senador, que respeitamos.
Vou citar um fato in-ternacioi:Ial, em que uma pessoa também 'de inteii"3. córifiança, porque manuseava os dinheiros do
banco do seu Estado - para um Chefe de Estado entregar
oS cofres, o bancó -da nação a uma pessoa, tem que ser de
inteira ·Confiança :.,~-iludiu o Papa. O ArcebispO M-arcinkus
fez aquela presepada toda com o Bi\nc_o A.fJlbros~~po 1 se não
me enganO, e o dono desse banco, esse "inocente do Rosarinho", como dizemos- no Norde$te, foi enforcado ou se enfórcou, em Londres-o Bispo Marcinkus, que gozavadaconfian'ça-de Sua Santidade o Papa. O Papa deveria renunciar? Acho
·que não. Então, é questão de ponto de vista. Mas V. Ex~,
no resto, está certo.
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Senador, esse problema de corrupção, para mxm, é um
cancro, uma AIDS; devemos combater, não o ladrão de galinha, não o bandido do morro, que não teve e:;tudo, viveu,
muítas vezes, na rua, não sabia quem era o pai, não sabia
quem era a mãe. Mas esses bandidos dos "colarinhos-brancos", que foram para a faculdade, coloca:ram um anelzinho
no dedo, para roubar. Esses bandidos temos que pegá-los.
E graças a Deus este País está começando a entrar na modernidade~ nesse ponto. Veja que é a primeira vez nã. História
que começamos a ter bandidos do colarinho-branco na cade_ia.
Pelo menos já estão fazendo "curso de leão" antes de a Justiça
dizer qual é a pena deles - os bandidos do INSS.
Há três semanas fiz um apelo ao Senador Nelson Cafneiro
- e vou também fazê-lo ao Senador Maurício C_oaêa, que
é ligado ao Governador Leonel Brizola - para que não dê
mlluita "colher de chá" a esses cidadãos, no Rio, que têm
até telefone celular, estão com uma mordomia muito grande
-juízes, procuradores e advogados. E vai entrar junto com
essa quadrilha muita gente que falsificou as carteirinhas do
Funrural. E esse tipo de gente, que V. Ex~ acaba de citar,
tem que ser pega pela goela, ligeiro. Para isso, tem-se que
agilizar a Justiça porque esses bandidos têm dinheiro para
·gastar com advogado, advogado de porta de cadeia, para que
as decisões demorem. Por que demorar? Não é fhlha da Justiça, é falha do sistema que tem milhares e milhares de processos
na frente para julgar. Então, temos que moderni.i:ar a Justiça,
porque, na hora em que isso acontece, essa gente vai pensar
duas vezes antes de assaltar os cofres púbVcos. como estão
fazendo em nosso País.
- Agradeço a V. Ex• por este oportuno aparte.
Sr. Presidente, quero terminar as minhas considerações
certo de que, pelos principais trechos da entrevista do Presidente Collor, que serão transcritos nos Anais do Senado,
alguma coisa, neste País, está se transformando.
_ Tenho certeza de que este Congresso, mesmo a Maioria
não se afinando com o Presidente da República -como já
disse o grande comentarista político, jornalista cartas Castello
Branco, amigo meu e do Senador Humberto Lucena, Líder
-da Maioria nesta Casa,;___ conseguirá resolver os grandes problemas deste País. 0-Piesiden.te -~_República levantou essa
bandeira e mesmo com o C~ngresso divergindo um_ pouco
das suas pretensões, caminhandoJado a lado, deveremos chegar às soluções dos grandes problemas da Nação brasileira.
Está DaS mãos do Senado o problema do endividamento
.. externo do País; o FMI já está com a Carta de Intenção
para o Brasil, e nós, Senadores da Oposição e do Governo,
que debatemos lçmgamente esse problema, com o Minjstro
Marcílio Marques Moreira, numa conversa de~contraída, devemos eritender que não é hora Qe atacar ou defender o Presidente Collor, como faço neste._mpmento, mas, "'devemos sim
estar atentos aos interesses do D.ossá País.
Se Deu~' cJ1Jiser, o CongfessÕ B!asileiro iiá aprO~ar-proje~
tos de importância como o d~ dívida externa, como o do
·enxugamento da_ máquina fiscal_ e como o da abertur8:_ de investimento de gtpital estrangeiro. Deste modo conseguiremos
sair do buraC.0 1)lataremos o tigre que o Presidente não matou,
ma.s<rfará cgro..a metralhadora UZI ajudado pelo Congresso
e pelo. povo brasileiro.
' Obrigado.
Durante o discurso do Sr. Ney Maranhão, o Sr.
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presfdênciã_. que é ocupada pelo Sr. Rachid Saldanha Derzi,
1

3• Secretário.

- -
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O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Tenho
o prazer de conceder a palavra, como Líder, ao nobre Se:nador
Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Como
Líder pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. P_residente,_ srs
e sr 'senadores, volto a abordar, hoje, dest~ tribuna, um
tema que de vez em quando preocupa o plenáriO do Senado.
Refiro-me ao Nordeste e a sua problemática. Particularmente
neste ano de 1991, quando temos conheciment~ de que mais
uma vez uma prolongada estiagem atinge o se.ffii-arido daquela
sofrida região.
O meu Estado, a Paraíba, está inserido justamente nessa
parte do Nordeste que está sendo, mais uma vez, assolada
pela seca.
Sabemos que a Sudene, como agência do desenvolvimento regional, como órgão encarregado de se debruçar sobre
o problema, investigou de perto todos os efeitos da seca que,
mais uma vez, flageJa milhares e milhares de nordestinos radicados na zona rural do semíárido, tendo se dirigido, como
era do seu dever, através do seu Superintendente, ao Sr.
Secretário do Desenvolvimento Regional, Sr. Egberto Batista,
que, por sua vez, levou o resultado desses-estudos ao Senhor
Presidente da República que, segundo a imprensa, teria autorizado a liberação de cerca de 50 a 60 bilhões de cruzeiros,
para atendimento, em caráter emergenciaJ, às vítimas da seca
no Nordeste.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não é de hoje que nos
detemos sobre esse assunto no Senado Federal, porque infelizmente os governos vão passando e a solução definitiva desse
problema que já se tornou crónico não é devidamente equacionada pelas autoridades competentes.

Creio qu-e tião é Prec-iso ir muito longe para lemb-rãr
que não há outra saída para enfrentar as estiagens que atingem
o Nordeste, vez por outra, senão através da irrigação .. O Governo José Siirney programou uma meta a se.r cumprida; incluindo o setor público e o privado, o Ministro da Agricultura
de então, preconizava a Irrigação de cerca de um milhão_de
hectares~ Esse objetivo era ambicioso e, realmente, por isso
mesmo? não chegou a s_er cumprido. Mas,_ o fato~ que houve
um grande avanço no Governo passado em J;elação ao problema da irrigação, não apenaS no Nordeste mas em todo o
País. O exemplo maior disso ternos, em relação ao Nordeste,
no extraordinário resultado alcançado no Vale do São Francisco onde a cidade de -Petrolina é _bem pólo de desenvolvimento. O vale do rio São Francisco, com a irrigação de
centenas de hectares de terras às suas maigéi_IS~ hariSformou-Se
realmente num extraordinário eixo de desenvolvimento
agroíndustrial do Nordeste._ A agricultura ali, sobretudo de
subsistência, cresceu bastante d~ produção e várias unidades
agroindustriais foram ali instaladas com os =resultados mais
notáveis, que podem ser registrados não apenas pela comercialização dos produtos no mercado interno, mas também no
mercado externo. O que ocorreu no vale do ri_o_ São Francisco
e uma amostra do que pode ocorrer no resto do País, em
matéria de irrigação, a exemplo do que aconteceu, também,
em regiões semi-áridas da Espanha, da França, de Israel,
dos Estados Unidos da América do Norte.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, forçoso é convir
que nós ainda estamos muito distantes de alcançar os verdadeiros objetivos de uma política de desenvolviiw:~nlo regional
baseada na irrigação, que seria a salvaçãO do semi-árido do
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Nordeste e, portanto, a solução, digamos assim, de caráter
estrutural da sua problemática econômica.
O Sr. Ney Maranhão- V. Ex~ permite um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA -Ouço o aparte ae V.
Ex~, com prazer.
O Sr. Ne.Y- Maranhão- Senador Humberto Lucena, V.
Ex~ quando fala no Nordeste, no semi-árido e no milagre
que está acontecendo naquela área do São Francisco, de Petrolina, faz-me lembrar de um conterrâneo de V. Ex~, que considero~ até hoje, o maior Ministro que passou pela pasta de
Via_ção e Obras Públicas, o grande Ministro José Américo
de Almeida. O Ministro José Américo de Almeida dizia uma
frase que ficou gravada na minha memória, e acho que de
todo nordestino que ouve essa frase não pode deixar de gravála. Ele dizia: "'O Nordeste não precisa de esmolas. O Nordeste
precisa apenas viabilizar os seus rios, seus açudes. seus barreiro·s e o rio São Francisco, para molhar as terras calcinadas
pela seca, para se tornar a Califórnia da América do Sul,
para aquela região abastecer o Brasil, e exportar para o mundo". Como eu, sabe V. Ex~. que o__ Estado de IsraeJ, onde
estive antes da Guerra dos Seis Dias, a convite do então
Ministro da Agricultura, o General Mosa Dayan. Corri toda
aquela região, de Beersheva a Jerusalém, a zona do Deserto
do Negev, e vi o milagre: água. Mas, Senador Humberto
Lucena, uma hectare de terra para ser irrigado em Israel
custa uma média de 84 a 85 mil dólares, naqueles Kibuts.
Na Califórnia. também conheço uma boa parte daquela área
de irrigação, chega a quase 50 mil dólares para se irrigar
um hectare de terra. E o nosso Nordeste, Senador Humberto
Lucena, 11 a 11 mil e 500 dólares para se irrigar um hectare.
E_ot_ão, se tivessem ouvido essas palavras proféticas de
José Américo de Almeida, se os Governos que se sucederam
daquela época até hoje, tivessem continuado dentro dessa
-política de José Américo, o milagre do Brasil e do Nordeste
teria sido concretizado. Parabéns a V. Ez~. quando fala num
assunto da maior importância para a nossa Região, que é
a Sudene, é a seca, é a solução desse problema.
OSR. HUMBERTO LUCENA- Eu é que lhe sou grato,
nobre Senador Ney Maranhão, particularmente quando V.
Ex~ relembra a figura extraordinária de brasileiro e nordestino,
que foi o Ministro José Américo de Almeida que, como costumo dizer, foi õ meu oráculo na vida pública. Com ele aprendi
grandes lições de vida, não apenas como Go-vernador do Estado, mas também como Senador da República. Na verdade,
era ele um homem público Qe raro patriotismo e espírito público_ e, como bem acentua V. Ex~, prestou inestimáveis serv_i_ços
ao Nordeste, especialmente na política de cpmbate às secas,
por ocasião de seu desempenho no Ministério de Viação e
Obras Públicas no primeiro governo de Getúlio Vargas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu abordava as dificuldades por que passa novamente o semi-árido do Nordeste,
diante da prolongada estiagem deste ano e tratava da solução
estrutural desse problema que, a nosso ver, passa obrigatoriamente peJa irrigação.
Agora eu gostaria de dizer que, no momento, estamos
diante da ameaça de uma nova calamidade com grandes repercussões na área social, pela desorganização da economia rural.
Temo-s ali o desemprego, e falta de alimento para as_ populações rurais. Por conseguinte, o que é preciso, neste momeiJJO,
é, mais uma vez, clamarmos ao Governo por um plano de
emergência, para assistir às populações flageladas.
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O Sr. Jutahy Magalhães-Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Com muita honra, ouço

V.Er

~

O Sr. Jutahy Magalhães -Senador Humberto Lucena,
mais uma vez, V. Ex~ trata de assunto da maior importância
para o Nordeste: o problema da irrigação, questão que vem
há muitos e muitos anos sendo repetida. Ouvimos sempre
que a solução será a mais breve possível, no entanto, essas
soluções vão se eternizando e chegamos ao fina1 dos governos
pleiteando para o próximo olhar para esse importante segmen-

to da administração que cuida de irrigação do Nordeste. V.
Ex• tem toda razão e também o Senador Ney Maranhão,
quando recorda a figura de José Américo, que desde aquela
época já falava do problema de água para o Nordeste, que
dependia excluvsivamente de decisão política. Essa é a grande
questão: a falta de decisão política. Temos o caso de Petrolina,
uma espécie de mostruário para a região e para todos a_queles
que a visitam, demonstrando as possibilidades de um projeto
de irrigação. Embora aquela região e _aq\).ele projeto sejam
atípicos, os custos elevados, podemos fazer uma irrigãção barata e muito mais atenta aos problemas sociais do que aquela
da região de Petrolina.
V. Ex~ sabe que aquele projeto também foi de um custo
altíssimo, com _grande dificuldade de assentamento das famílias, porque houve um desvio nesse atendimento destas. Portanto, a decisão política, com a_ participação da técnica de
irrigação e o sentido social são os programas que podemos
fazer para evitar todo ano V. Ex~ ter que falar sobre a seca
do Nordeste, todos os nordestinos repetindo isso, clamando.
e quase que clamando no deserto. V. Ex~ faz b~m em ~epetir
mais uma vez, com a autoridade que tem de ~íder da maior
Bancada do Senado Federal, para que o Governo tome essa
decisão política em favor da nossa região.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito obrigado, nobre
Senador JutahyMagalhães V. E~ tem razão, ainda mais quando temos hoje na Presidência da RepUblica um nordestino,
o Presidente Fernando Collor de Metlo, que foi Governador
do Estado das Alagoas e conhece como ninguém esse problema e a extensão dos seus efeitos sobre o Seini-árido da região.
Quero crer, ainda com relação à irrigação, que o ideal
seria talvez se estudar a possibilidade de se transformar o
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas- DNOCS
numa grande empresa nacional de irrigaÇão, para que a ela
fosse cometida a tarefa de implantar pequenos, médios e gran~
des projetas de irrigação em todo o país, particularmente
na região nordestina, inclusive porqtie em se transformando
o DNOCS em uma empresa pública-, dar~lhe-íamos maior autonomia financeira ·e maior flexibilidade administrativa.
Sr. Presidente, Srs~ Senadores, discorrendo, agora, sobre
a questão 'emergencial, creio que é claro como a luz do dia,
que os- 50 a 60 bilhões de cruzeiros q~e foram liberados pelo
Senhor Presidente da República para atender, em caráter de
urgência, as popUlações flageladas pela seca em vários Estados
do Nordeste, são recursos que ficam muito aquém das necessidades da hora presente. Posso dizer, por conta tos que tenho
mantido com o Governador do meu Estado, Ronaldo Cunha
Lima; que no caso da Paraíba, por exe"ITip10, um dos Estados
mais afetados este ano, quase nenhum recurso federal ali chegou para fazer face à situação de calamidade que se instalou
na zona rural do semi-árido, constituída no meu Estado pelo
Sertão,. pelo Cariri e pelo Curimataú. A Paraíba é um dos
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Estados, do Nordeste onde o Seminárido é mais extenso.
Talvez mais do que a Paraíba, só a Bahia e o Ceará.
Portanto,Jaz-se necessário qu-e o Senhor Presidente da
República recomende ao Sr. _Secretário -de Desenvolvimento
Regional novos planos no sentido de ampliar a assistência
àqUeles que. estão sendo vítimas da prolongada estiagem no
Nordeste.
Se são necessários recursos federais para atender essa
demanda, por outro lado, Sr. Presidente, Srs. Senadores, os
Estados, também no Nordeste, só poderão se integrar num
plano de assistência aos que estão soJrendo os efeitos da_ seca,
se tiver curso e, sobretudo, chegar a bom êxito, a negociação
que está sendo mantida pelas Lideranças partidárias com o
Governo, a partir da Câmara dos Deputados, com a assistência
das Lideranças do Senado, a respeito da possibilidade de in~
cluir no projeto de lei, sobre o ajuste fiscal de emergência,
normas consentâneas que possam solucionar o problema da
chamada rolagem das dívidas estaduais que são bastante altas
e pressionam o Tesouro dos Estados do Nordeste, que são
os mais pobres da Federação. Se os Governadores dos Estados
não conseguirem a rolagem dessas dívidas, não terão como
carrear recursos para, também, por sua vez custearem ·abras
de assistência aos flagelados da seca no semi~árido dos seus
Estados, porque, só com a rolagem da dívida, a Caixa Económica Federal, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste e
outros estabelecimentos oficiais de crédito poderão refinanciar
investimentos na área social, visando alocar mãq-de~obra, que
é a única saída para atenuar os efeitos dessa calamidade que
se abate, mais uma vez, sobre o Nordeste.
O Sr. Mansuetode Lavor- Permita~me V. Ex• um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA -Pois não. Ouço V.
EX\ nobre Senador Mansueto de Lavor.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Nobre
Líder Humberto Lucena, a Presidência esclarece a V. Ex•
que não é permitido conceder apartes em comunicação de
Liderança. Peço desculpas a V. Ex~, mas neguei ao nobre
Líder Marco Maciel.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Sr. Presidente, veja
V. Ex~. como o nobre SenadorNey Maranhão já me aparteou,
o precedente foi criado e, portanto, peço licença a V. E~
para ouvir O Senador Mansueto da Lavor.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Ele
não aparteou como Líder.
_
O SR. HUMBERTO LUCENA- Aparteou. V. Ex• talvez
não estivesse atento.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- O tempo
de V. Ex• já está de há muito ultrapassado.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Não há dúvida vou
·
·
-l
concluir.
Mas V. Ex~, em homenagem ao Nordeste e os sCus proble~
mas, há de ser mais um pouco tolerante.
O Sr. Mansueto de Lavor- Falarei um minuto, Sr. Presidente.
. Com a anuência do dignísssimo Presidente, queria apenas
ad1tar a nossa perplexidade diante da posição do Ministério
da Ação Social, que no mês de julho, no início da parte
mais grave da atual seca no Nordeste, cortou todo o programa
de cesta alimentar a cargo do Exército Brasile~ro. E durante
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aquele período, todos os dias tenho passado telegramas de
apelo à Sr' Ministra Margarida Procópio ~ para retomar esse
programa, que é um paliativo, mas que pode evitar a morte
por fome e por inanição de milhares de pessoas, principalmente crianças. Já somam, mais ou menos uns 40 telegramas
â Sr' Ministra, e até hoje não tive a honra de uma resposta
sequer. Sobre o tema que V. Er abordava, no sentido de
dar prioridade ao desenvolvimento da agricultura e principalmente da agricultura irrigada, queria dizer a V. Ex~,-lembran
do que o orçamento da Codesvasf, que é um dos órgãos que
se encarregam da irrigação do Semi-Árido do Nordeste, caiu
este ano. Ele não se manteve nos mesmos níveis de recursos
do ano passado. No atual Orçamento, de 1991~ a participação
do orçamento da Codesvasf no Orçamento Geral da União,
fiscal e no orçamento previdenciário, deste ano, para o exercíciO de 1992, é de apenas 0-,15%. Para aqueles que reclamam
que o Nordeste recebe muitos recursos, é preciso lembrar
apenas um dado: durante quase 100 anos de existência, fundado que foi em 1909, o DNOCS recebeu, até 1984, 3,2 bilhões
de dólares da União, enquanto somente Itaipu j~ gastou 18
bilhões de dólares. Basta isso para coinprov3r o tratamento
injusto para com o Nordeste como um todo_ e para com as
administrações estaduais, entre elas a do Governador Ronaldo
Cunha Lima, do Estado que V. Ex~ dignamente representa
nesta Casa, que é urna administração verdadeiramente sitiada.
Nós não sabemos para onde vamos. Agora, digamos que ele
não está só, porque o GoVernador do nosso Estado, Joaquim
Francisco, reclama por recursos que são anuriciados e que
não tém chegado nem a Pernambuco nem à Paraíba e nem,
praticamente, a nenhum dos Estados do Nordeste. Muito abri~
gado e obrigado à mesa.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Registro o aparte de
V. Ex•, que é muito ilustratívo, inclusive traz números importantes sobre as liberações que até agora foram fe_itas para
o DNOCS, que são insignificantes, em comparação às autorizadas para outros investimentos, a exemplo de Itaipu.
Quero estranhar, nobre Senador Mansueto de Lavor,
que a Ministra Margarida Procópio, do Ministério de Ação
Social, não tenha até hoje dado a devida atenção aos apelos
de V. EX!' Isso é de estarrecer, sobretudo em se tratando
de uma ministra filha das alagoas e, portanto, nordestina e
que conhece de perto o drama daqueles que são atingidos
pela seca, ainda mais quando V. E~ bem coloca que essa
questão da cesta básica de alimentação é fundamental para
os rurícolas do Semi-Árido do N ardeste, que estão sem condições sequer de alimentar a si e a s-ua família, por falta total
de alimentos. Por outro lado, caberia ãquele Ministério atender também aos pedidos de socorro dos Governadores e dos
Prefeitos relacionados com a distribuição de água através de
carros-pipa. Como sabe V. Ex~. há centenas de cidades do
Nordeste que, num ano de seca como este, ficam sem condições de abastecimento d'água para matar a sede de suas populações porque, as vezes algum poço artesiano que possa haver
ali, ou até um pequeno açude que ainda possua água não
dispõe de água potável. Em geral, são águas .com alto teor
de salinização, que, por conseguinte, não servem ao preparo
de alimentos, nem matam ~- seqe.
São - como diz V. -Ex• - questões de emergência. O
que queremos, neste instante, não é apenas apelar para que
essa assistência se faça de maneira mais urgente, mais adequada e mais capaz, com a -alocaÇãO de maiores recursos para
os Estados afetados, mas, sobretudo, o que gostaríamos real-
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mente de reivindicar para que esses quadros anuais, não se
repitam, com planos de emergência de caráter assistencial,
é que se faz inister remover, de cada vez por tOdflS, as causas
estruturais que cada vez mais levam o Semi-Arido a uma
situação de dificuldade. Para isso, Sr. Presidente, Srs.. Senadores, é necessário fazer funcionar a imaginação criadora, para
que possamos, inclusive, encontrar outras fontes de recursos.
Um grande plano de irrigação no Nordeste, por exemplo,
eu sei que é caro, exige grandes recursos financeiros, mas
já que estamos tratando de uma reforma fiscal, quem sabe
também não encontramos um meio de justificar um tributo
cuja arrecadação seja destinada ao custeio dos projetas de
pequena, média e grande irrigação no Nordeste?
Por fim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero aproveitar
a oportunidade, já que estamos falando sobre o Nordeste,
para fazer um apelo aos que integram a Comissão de Assuntos
Económicos, a fim de que urgenciem ali a apreciação de um
projeto de minha autoria, que dispõe sobre a aplicação de
títulos da nona dívida externa, preferencialmente no custeio
de projetas voltados para o desenvolvimento regional _do_ Norde_ste. Já que estamos utilizando a conversão da dívida externa
para custear projetas ecológicos na Amazónia e, bem assim,
de privatização de empresas públicas, seria muito mais consentâneo com os próprios interesses do desenvolvimento, do desenvolvimento nacional, que a conversão da dívida externa
se fizesse no Nordeste para ajudar ao custeio do seu projeto
do seu desenvolvimento regional.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Concedo a palavra, como Líder, ao nobre Senador Maurício Corrêa.
V. Ex" tem 5 minutos, nobre Senador.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Como Líder.
Pronuncia o seguinte discurso._ Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, está-se transformando numa
praxe aqui no Senado sermos surpreendidos com o deferimento de requerimentos da maior importância, que não são
incluídos na Ordem do Dia.
Na semana passada, fui surpreendido, numa dessas sessões de comparecimento reduzido, com a aprovação de um
requerimento firmado pelo nobre Senador Henrique Almeida,
que determina a remessa de um projeto aprovado na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, por 16 votos e uma
ab~tenção.

Ora, trata-se de um projeto de lei de conteúdo eminentemente jurídico. cuja apreciação da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania tinha a finalidade de examinar
os contornos de inconstitucionalidade e deilegaiidade. Tanto
é, como disse, que o projeto teve farta aprovação. No entanto,
na calada de uma dessas comissões, aprova-se a remessa para
a Comissão de Assuntos Económicos. Para tratar d_e quê?
Pa_ra discutir o quê, se a questão é de natureza jurídica?
O que se aprovou lá foi um projeto de decreto legislativo
que susta os efeitos de um decreto do Executivo, como disse,
inconstitucional, porque os seus incisos, enfim, todo o seu
texto, reduz-se na aprovação de um regulamento naSecretaria
de COinunicação. Portanto, não havia nenhuma razão para
que esSe requerimento fosse aprovado ex abrupto numa sessão, sem que os outros Senadores üvessem tido conhecimento.
Jsso aconteceu na época da USJMINAS, e agora aconteceu
com relação ao projeta das telecomunicações.
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Sr. Presidente, é um expediente que nos deixa sutptesos,
porque depois de uma batalha muito grande dessa- primeiro,
para ingressar na pauta de votação da Comissão de ConstiM
tuição, Justiça e Cidadania; depois_, para encontrar condições

para discutir e votar - somos surpreendidos por um golpe
de::;sa natureza, aqui, em plenário, de modo que fico eXtremamente melancólico .com uma decisão dessa natureza. Estou
vendo que a única rii3rieira de conjurarmos essa crise é inodificarmos o Regimento. Tudo aqui é colocado na Ordem do
Dia, todo requerimento que se vai votar, aqui, importante
ou até de menor importância, é colocado na Ordem do Dia.
No entanto, um requerimento que determina que um projeto
que foi aprovado por uma Comissão vá para outra é colocado
aqai, e na calada de uma dessas sessões, _se o aprova. Ora,
is_so é injusto, índusive, com o trabalho dos outros S_enadores
que não tiveram oportunidade de examinar aquela quest30.
Estou apresentando um projeto de modificação ·regimental que determina, obrigatoriamente, a iilclusão tle requerimento dessa natureza na Ordem do Dia, para que, pelo menos,
os outros Senadores possam acompanhar e dar a sua opinião
favorável ou não àquela remessa.
O que não é justo é que _sejamos surpreendidoS- com
expediente dessa natureza, porque lutamos e trabalhamos aqui
para aprovar um projeto, e, na hora final, acontece uma providência procrastinat6ria como esta.
O Sr. Jutahy Magalliaes -Se V. Ex• estiver falando
como Líder, peço um aparte.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- É como LÍder.
V. Ex• tem o aparte.
O Sr. Jutahy Magalhães - Senador Maurício Corrêa,
quero, primeiro, felicitá-lo por levantar um problema que
pode passar despercebido no Senado porque talvez não dêem
a importância que tem esse prOjeto de resolução que V. Ex•
vai colocar à discussão e ·deliberação do Senado. A V. EX"
tem toda a razão de levantar esse problema, porque aqui,
infelizmente, estamos sendo levados a aprovar requerimentos
sem um maior conhecimento, pois são colocadÕs em diScussão
de maneira que, com-o- aqui estamos verifícarido várias vezes,
nem conseguimoS perceber auditiVamente o que está sendo
lido da Mesa. São colocados, então, em votação, requerimentos desse tipo, dos quais não temos o menor conhecimento
préviO para cp-reparar-nos-pa~ discutir e votar. Se a maioria
o quiser, paciência, é- a vontade da maioria; mas serem aprovados requerimentos sem que haja possibilidade dessa discussão não é posSíVel. V. Exa está levantando esse problema,
que deve ser levado em consideração pelos Srs. Senadores,
porque não é possível continuarmos dessa maneira. Temos
qu~ saber o que estamos votando. Não podemos-ser surpreendidos com manobras eventuais que se façam para que sejam
apreciadas matérias que não estamos em condições de votar.
O Senador Mário Covas chegou a dizer que quer que seu
voto seja considerado ou -contrário, ou abstenção, em todos
esses tipos de requerimento, porque também ele não tem
condições de acompanhar. Espero que V. Ex• tenha êxito,
porque é necessário lutarmos por isso.
O SR. MAURÍCIO CORRêA _:AgradeÇo a V. Ex•
o aparte e vou insistir exatamente na aprovação dessa alteração regimental para fazer justiça à Casa. -- - ~-~
O que propusemOS aqUI foi ã alteração do- art. 55. de
maneira que as remessas -para determinadas comissões, de
matérias despachadas a outras, só poderão ser efetuadas de-
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pois de devidamente incluídas na Ordem do Dia, aprovãdas
e discutidas pelo Plenário da Casa.
_ _po co_~trário-, COm o maior respeito, parece-me um expediente baixo e que prejudica o trabalho daqueles que aqui
e-stão diuturnamente acompanhando os seus projetas.
- - Era -o -que finha a dizer. Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Amazonino Mendes - Amir Lando - ÁureÕ-Mello Carlos Patrocínio - Dario Pereira - Eduardo Suplicy Guilherme Palmeira -Hugo Napoleão - Iram Saraiva José Paulo Biso!- Jutahy Magalhães- Levy Dias- Marco
Maciel- Nabor Júnior- Ney Maranhão - Odacir Soares
- Oziel Carneiro- Valmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Sobre
a mesa requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
E lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 900, DE 1991
Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do artigo 33_6, alínea
c, do Regimento Interno, para OfícioS- n~ 00057, de 199f,
de autoria do Presidente do Banco Central do Brasil, encami~
nhando ao Senado Federal, solicitação da Prefeitura Municipal de Paranaguá-PR, no sentido de ser aQforizada a elevação dos limites. ~stabelecidos pelo ítem I do artigo terceiro,
conforme o disposto no parágrafo_ primeiro do artigo sexto
da Resolução n• 58, de 13 de dezembro de 1990, junto a
Caixa Económica Federal, no valor de Cr$3.272.887.285,00
(três bilhões, duzentos e setenta e dois milhões, oitocentos
e oitenta e sete mil e duzentos e oitenta e cinco cruzeiros),
destinados a ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de água naquele município.
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 1991. - Affonso
Camargo - Marco Maciel - Humberto Lucena - Chagas
Rodrigues.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - O requerimento lido será votaclo após a Ordem do Dia, na forma
do aft. 340, inciso II, do Regimento Interno. (Pausa.) . .
Sobre a mesa, outro requerimento que será lido pelo
Sr. 1~ Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 901, DE 1991
Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea b,
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara
n~ 115, de 1991, que "especifica a destinação dos recursos
originados por adicional tarifário criado pela Lei n~ 7.920,
de 12 de dezembro de 1989, que "Cria oAdicional de Tarifa
Aeroportuária e dá outras providências".
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 1991. - Márcio
Lacerda- Louremberg Nunes Rocha- Oziel Carneiro Teotônio Vilela Filho- Pedro Simon- Levy Dias- Epitácio
Cafeteira - Júlio Campos - Divaldo Suruagy - José Richa
- Hydevel Fritas - Saldanha Derzi - Humberto Lucena
- -Albano Franco - Guilherme Palmeira - Marco Maciel
- Ney Maranhão-_ Beni Veras....:.. Aureo Melo- Iram Saraiva
- Onofre Quinan....:.: Ãlexandre Costa- João França- Valmir Campelo - Elson Alves - Lucfdio Portela - Chagas
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Rodrigues- Carlos De Carfl- César Dias- Hugo Napoleão
-

Nabor Júnior -

Telmo Vieira -

Meira Filho -

Jonas

Pinheiro- Geraldo Alves Filho- Alfredo Campos- Eduardo Suplicy - Carlos Patrocínio - Magno Bacelar - Dario
Pereira - João Calmon - Antonio Mara - Aluizio Bezerra
- Amazonino Mendes - Lavoisier Maia - Cid SAboia de
Carvalho - Coutinho Jorge - Lourival Baptista - Arnaldo
Aragão - Moisés Abrão Benevides ..

Mansuetto de Lavor -

Mauro

O Sr. Jutah_y Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Senador.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB - BA. Pela
ordem.)- Sr. Presidente, esse requerimento é urgência b?
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - É urgência b.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Sr. -Presidente. trata-se
de que matéria?-

0 SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha tlerzi) l" Secretário irá repe"tir a leitura do reqwàirTiento.,

OSr.

(É procedida a leitura do requerimento, pelo Sr.
/"Secretário.)

O SR. PRESIQENTE (Rachid Saldanha Derzi)- 0 requerimento lido será votildo após a Ordem do Dia, na forma
do art. 340, inciso II, do Re"gimento Interno. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"
Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 902, DE 1991
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno,
requeiro a inclusão~ enl -Ordem do Dia, do ProjetO de Lei
do Senado n" 228, de 1991, cujo prazo, na Comissão de Assuntos Sociais já se acha esgotado.
Sala das Sessões. 9 de dezembro de 1991. -Humberto
Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -O requerimento lido será incluído oportunamente em Ordem do
Dia, nos tennos do art. 255, II, c, 3, do Regimento Interno.
(Pausa.)
Sobre a mesa. projeto de lei que será lidO pelo Sr. -1"
Secretário.
É lido o seguinte
PROJETO DE"LEI DO SENADÓ N' 401, DE 1991
Altera a Lei n• 5.550, de 4 de dezembro de 1968,
que dispõe sobre o exercício da profissão de Zootecnista.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O art. 3• da Lei n• 5.550, de 4 de dezembro
de 1968, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3~ É privativo do zoo~ecn!s_~~- o exercício
das seguintes atividades e funçõ~s:
I - aperfeiç~)amento de técnicas de criação, manejo, higiene e reprodução de animais com potencial
de produção de interesse económico;
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II -seleção, melhoramento genético, para efeito
de inscrição de animais em tOdos os seus aspectos;
III- supervisão e assessoramento técnico, para
efeito de inscrição de animais em sociedade de registro
genealógico e em provas de zootécnicas;
IV -formulação, fiscalização e preparo de rações
para animais e seu controle de qualidade;
V -execução de técnicas de manejo de reprodu~
tores e realização de exames zootécnicos, objetivando
a reprodução;
VI- elaboração, orientação, administração e
execução de projetos agropecuários destinados à pro--dução animal;
VII- planejamento- e produção de pesquisa vi~
sando informar e orientar a criação de animais domésticos;
VIII - participação nas atividades de assistência
técnica e extensão rural, específicas no campo da produção animal;
IX- supervisão, execução e assessoramento técnico de tarefas de julgamento animal em exposições
e feiras a_gropecuárias;
X- avaliação, classifi<:ação e tipificação de carca-

ças;
XI- peritagem em animais, identificando defeitos, taras e vícios, através_ de exam~s de caráter zootécnico;
XII - organização de congressoS e seminários e
outros, destinados ao estudo da Zootecnia;
XIII - assessoramento técnico ao Ministério das
Relações Exteriores, no Brasil e no estrangeiro, relativamente ã produção e à indústria animal;
XIV- planejamento e supervisão dos programas
de melhoramento genético animal."
Art. 2• Acrescentem-se à Lei n' 5.550, de 4 de dezembro de 1968, o seguinte art. 59 , 99 e 10" renumerando-se os
atuais e os subseqüentes;
"Art. _5_~--- É atribuído, ainda, ao zootecnista o
exercíCio de atividades ou funções públicas e privadas,
relacionadas com: ·
·
I - padronização, processamento, armazenamen-to, comercialização e classificação de produtos de origem animal;

II - orientação e assessoramento técnico a pro-- ------gramas de financiamento de atividades agropecuárias.
· relativamente ao s_olo, e animais, instalações zootécnicas,_ máquinas e implementas, para fin§ de crédito
_ e.seguro;
III-administração, consultoiia, planejamento e
coordenação de empresas agropecuárias ligadas â produção animal;
IV- fomento e pesquisa dos segmentos ligados
ã produção animal;
V- organização de trabalhos sobre economia e
estatísticas ligados â produção animal;
VI- exames, perícias e pesquisas reveladoras de
fraudes ou operação dolosa em animais domésticos;
VII- inseminação artificial;
VIII- pesquisas ligadas à biologia: em geral;
IX- orientação e direção tecnológica de matadouros, fri!i;óiíficos, fábricas de conservas, pescado, banha e gorduras em que se empreguem produtos de
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origem animar, usinas e fábricas e laticínios_, entrepostos de cante, leite, peixe, ovos, mel, cera, casulos e
demais derivados da indústria pecuária de origem animal·
'X- defesa da fauna, especialmente o controle das
espécies de animais silvestres.
Art. 9~> Para a ralização das atividades e tarefas
profissionais de que trata esta lei, fica :fixãdo o salário~
base correspondente a Cr$252.000,00 (duzentos e cinqüenta e dois niil cruzeiros), valor este referente ao
mês de novembro de 1991.
Art. 10. A jornada de trabalho dos zootecnistas
é de 6 (seis) horas diárias, perfazendo um total de
36 (trinta e seis) horas semanais."

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4~ Revogam.:se as disposições em contrário
Justificação
Em 1985, o Senador Carlos Chiarelli ofereceu ao exame
do Senado Federal o Projeto de Lei n' 358, de 1985.
Em 17 de dezembro de 1990 dita proposição foi arquivada
definitivamente.
Por sua relevância e atualidade, confio que o Congresso
Nacional regulamentará afinal a ~rofissão. de .z?ot~cnista.
A seguir, reproduzimos a cutdadosa JUstiftcaçao da referida proposição:
·
·

"O projeto de lei sob exame representa uma reivindicação dos zootecnistas, inanifestada a nível nacional,
em reunião reãlizada recentemente aqui em Brasília.
Em verdade, essa reivindicação repre·senta apenas
uma complementação do que já existe a respeito. Com
efeito, a Lei n' 5.550, de 4 de dezembro de 1968, já
dispõe sobre o exercício da profissão de zootecnista.
A presente proposição, portanto, procura apenas ampliar o_campo- de ação desses profissionais, _em face
dos novos tempos de desenvolvimento de sua atividade.
Como 'sabemos,

aZootecnia é umã-dêiiCiã aPlica-

da que estuda e aperfeiçoa os animais doméStiCos em

todos os seus aspectos, proporcionando-lhes melhores
condições de adaptação ao meio, visando o aprimoramento da produção animal em toda a ~ua c:Ji!f!çnsãot
para fins comerciais e industriais, de modo racional.
A profissão de zootecnista é uma realidade irrecusável no País, contando com um grande_ nú~ero de
profissionais, os quais atuam desem{ieilhando importantes trabalhos em prol da nação, com serviços ~a
mais alta valia para a agropecuária n-acional.
Em face da gra-nde demanda aos _cursos e a~ rápido
crescimento do ensino da Zootecnia, oeXíSfe- toda uma
Preocupação, que consideramos justa, dos zootecnistas
em defender seu espaço de trabalho, ·que vem sendo
facultado tambéln aos engenheiros agp?_n_q_~q~ e médicos veterinários. .
_ . _, _
Existem atualmente no País 15 escolas de grau
superior de Zootecnia, com mais de 2.000 universitários
que, em breve, disputarão seu mercado de trabalho .
. Não sendo alterada a lei em vig9r, já referida, as suas
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perspectivas estarão re~u~idas, em fun_ção de duas categorias profiSsionais a mais, estarem disputando o mesmó campo de trabalho.
Por isso, o projeto de lei que ora apresentamos
ostenta atribuições bem definidas, possuindo atividades
no campo da agropecuária, os quais são específicos
e inerentes à categoria.
Faz-se indispensável que se reconheça que a zootecnista é um profissional que vem consolidando sua
posição no mercado de trabalho, há quase 20 anos
e vem, sobremaneira fortalecendo os setoresda agropecuária no seu aspecto de desenvolviinento e transformação.
Cabe o esclarecimento de que a Zootecnia não
é uma especialização e sim uma profissão científica
e eclética, que abrange amplos conhecimentos da ciência que trata da produção animal, onde desenvolve
uma tecnologia própria tendo uma grande importância
na nacionalização dos sistemas produtivos.
Tendo em vista a crescente ampliação do número
de propriedades rurais, sendo atualmente superior a
5.000.0.00, é o.zootecnista capaz de dar aproveitamento
racional a essas propriedades dentro do planejamento
para ocupação das áreas sem deixá-las ociosas. Nesse
sentido, trata-se de profissional capacitado a viabilizar
a pequena propriedade, inclu~ive o mi~ifúdio! ~ornando-o produtivo e eficiente. -- A Nação está precisando urgentemente de profissionais que se lancem ao mercado de trabalho para
desenvolver as potencialidades de nossas dimensões
territoriais e levar ã todas as comunidades os conhecimentos necessários para que haja melhores desen:tp(!!nhos na economia primária. Pará que o zootecnista
esteja seguro em sua profissão, é necessária que _exista
a devida regulamentação legal, definindo seu espaço
no mercado de trabalho, bem como suas atribuições
e atividades específicas.
Cumpre salientar, em face das considerações ora
oferecidas, que a Zootecnia é uma profissão que está
inserida dentro do complexo das atividade_s_ ec:~n~micas
-e sociãiS tl{áfS ImpOrtantes-dO País, iilteiessando. diretamente ao desenvolvimento da produção animal, podendo contribuir decisivamente-para uma série ae mudança
no campo da pesquiSa e da produção animal.
De outra parte, estamos propondo, também, a
fixação do salário profissional e a jornada mínima de
trabalho dos zootecnistas. Esta providência se fustifica,
a nosso ver, plenamente. Daí por que a disposição
proposta é igual â constante da Lei n"' 4.590-A, de
22 de abril de 1966, que dispõe sobre a remuneração
dos profissionais, diplomados em Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária.
Por tUdO ísso, estamoS certos de que _()S nob-res
Pares deste Senado Federal saberão bem avaliar a importância da proposição, emprestando-lhe seu indispensável apoio.
A proposta, no particular, se justifica plenamente
pela afinidade que existe entre as profissões já aludidas,
cuja similitUde é patente, sobretudo entre os zootecnistsa e os Yéterinários e, ainda," com os agrónomos.''
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 1991. -Nelson Carneiro.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI W 5.550, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1968

É lid_~-~- seguinte:

Dispõe sobre o exercício da profissão Zootecnista.

Art. 39 São privativas dos profissionais mencionados no
art. 29 desta lei as seguinteS atividades:
a) planejar, dirigir e realizar pesquisas que visem a informar e a orientar a criação dos animais domésticos, em todos
os seus ramos e aspectos;
b) promover e aplicar medidas de fomento à produção
dos mesmos, instituindo ou adotando os processos e regimes,
genéticos e alimentares, que se revelarem mais indicados ao
aprimoramento das diversas espécies- e raÇas, ínclusive com
o condicionamento de sua melhor adaptação ao meio ambiente, com vistas aos objetivos de sua criação e ao destino dos
seus produtos;
c) exercer a supervisão técnib.~ das exposições oficiais
a que eles concorrem, bem como a das estações experimentais
destinadas à sua criação;
d) particijnir dos exames a que os mesmos hajam de ser
submetidos, para o efeito de sua inscrição nas Sociedades
de RegiStrO GeneáiOgii::o-:-··-- ---Art. 5"? O poder de disciplinar e aplicar penalidades ao
zootecnista compete _exclusivamente ao Conselho Regional.
em que estiver iristrito, ao tempo da· falta pUriível.
Parágrafo único. A· jUrisdição disciplinar estabelecida
neste artigo nãO ·derroga a jurisdição comum, quando a falta
cometida constituir crime para o qual a lei penal estabeleça
a sanção.
Art. 9" Esta ·lei entra em vigO-é -na- data de sua publicação.
Art. 10. Revogam-se as disposiçõeS eni. contrário.

DECRETO~LEI

N• 425, DE 21 DE JANEIRO DE 1969
Revoga o parágrafo único do art. 4? da Lei n~ 5.550,
de 4 de dezembro de 1968.
o••.~ •••••n--·- ••••••,; •••••••••••••"~-' ~.,.."•~••~----~-"-" ~-

• • • • • • • • • >•

•O • • _,·, -

•

•

DECRETO-LEI N' 618, DE 10 DE JUNHO DE 1969
Mantém vetos não aprecJados pelo Congresso Nacional.

...............

··~- ··.--~--~
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~···....; ···~·.
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(A Comiss{!.o de Assuntos Socials- decisão termi-

nativa.)

··
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O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - O projeto lido será publicado e remetido à comissão competente.
Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido pelo
Sr. 1• Secretário.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 102, DE 1991
Institui o Sistema Integrado de Saúde - SIS.
_ .. ..
O Senado Federar resolve:
Art. 1 9 É ins~it~do fl Sistema Jntegr~do de Saúde SIS, destinado a gerir e implementar o plano de assistência
â saúde dos servidores e seus dependentes no âmbito do Senado Federal e dos órgãos supervisionados, Cegraf e Prodasen.
Art. 2• O Sistema Integrado de Saúde reger-se-á pelas
normas regulamentares constantes do anexo à presente resolução.
Art. 39 Incumbe à Comissão Diretora do Senado Federal aprovar as medidas e normas complementares necessárias
à implantação e desenvolvimento do Sistema Integrado de
Saúde -SIS.
.
Art. 49 Esta resolução entra em .vigor em 1? de março
de 1992.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Nos últimos cinco anos, diversos estudos foram encaminhados com o objetivo de aperfeiçoar o sistema de atendimento à saúde dos servidores do. Senado Federal e órgãos
--~~.1?-~_z:visionados e de seus _dependentes, abrangendo a um uni·
verso superior a 20 (vinte) mil usuários.
O plano hoje vigente, aprovado pelo Ato da Comissão
Diretora n9 9, de 1986, não atingiu os objetivos colimados,
em função da insuficiência Crónica de recursos que atendessem
convenientemente e sem solução de continuidade, ao grande
·
contingente de beneficiários.
A escassez de recursos orçamentários tem limitado o atendimento aos usuários 1 g~rando interrupções temporárias e restrições à cobertura assistencial, fomentando um quadro de
incerteza e insatisfação.
Valendo-se da autonomia administrativa, o Cegraf e o
~rodas~-º execllta.~ ª·tualmen_te seu programa de assistência,
pactuando e gerindo individualmente seus convênios. Embora
regidas pelo Ato n 9 9/86, as administrações, diante das limitações orçamentárias vêem-se obrigadas a restringir o elenco
de benefícios como forma de racionalizar a utilização de seus
recursos.
Com o propósito de reverter esse quadro foi con:stituída
,Ç.~§.~.~p )~special, com _o objet!v_o, dç. estuP.ar ~._propor a
unificaÇão dos planos hoje existentes.
Em decorrência dos estudos realizados pela referida Comissão Especial, foi proposto Plano de Assistência- à Saúde
similar ao adotado em diversas organizações do setor público,
que se baseia em modelo associativista e prevê a participação
finan~~ra dos servidores,.c;omo fonna de_gagntir ~~tabilidade
ê,Continúidad"e ao Piano.
· · ··
O plano, a ser gerido e implementado pelo Sistema IntegraO.o de Saúde, _prevê a participação financeira· do Senado
.~ 6q~ãós supervisionados,. mediante alocação de recu!sos já
é'Utentes DOs reSp.c:i:êtivos órçaméritOs.
.:~·- .
~
Cqnfonne e~~_abeJeçem.as normas regulamentares que in-~egiam. o presente prOjeto de resolução, o novo sistema proposto será administrado por um Conselho de Supervisão, a
ser presidido por membro da ComissãO Diretofci do Senado
Federal.
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 1991. -Mauro Bene~
vides - Alexandre Costa- Carlos De'Carli- Rachid Saldanha Derzi - Meira Filho.
0
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NORMAS REGULAMENTARES DO SISTEMA
INTEGRADO DE SAÚDE--, SIS
TITULO r
Disposições Preliminares
CAPÍTULO I
;)o Sistema Integrado de Saúde
Art. 1• O Sistema Integrado de Saúde- SIS, objetiva
proporcionar aos servidores do Senado Federal e órgãos superM
visionados - Prodasen e Cegraf - e a seus dependentes
a assistência- unificada c_om vistas ao tratamento, prevenção
e recuperação da saúde mediante modelo associativista.
Art. 29 O Plano de Assistência, ·mantido pelo Sistema
Integrado de Saúde - SIS, consistirá de:
I - serviços próprios da Subsecretaria de Assistência Médica e Social do Senado Federal, sem ónus para o servidor
e nos limites de sua disponibilidade e capacidade operativa;
II- serviços prestados por instituições públicas ou privadas e por profissionãi"s liberais ajustados, conveniados ou contratados, com a participação financeira do servidor; e
III- profissionais liberais e instituições públicas ou privadas de livre escolha do servidor.
Art. 3<:> A assistência prestada pelo Sistema Integrado
de Saúde - SIS, não exclui a utilização dos serviços e benefícios proporcionados pela previdência oficial.
CAPÍTULO II
Dos Beneficiários
Art. 49 São beneficiárioS diretos do Plano de Assistência, desde que regularmente inscritos, todos Os serVidores ativos e inativos ~ pensionistas vinculados ao Senado Federal,
desde que esteJam e·m pleno gozo de seus direitos funcionais
bem como seus respectivos dependentes.
'
Art. s~ SãO -dependentes diretos do servidor:
I -o cônjuge;
II- o companheiro(a) com coabitação por tempo superior a dois anos ou existência de filho em comum;
III- os filhos de_ qualquer condição menores de 21 (vinte
e um) anos, ou inválidos, de qualquer idade;
IV -os pais;
V- os filhos de qualquer condição, menores de 24 (vinte
e quatro) anos e dependentes económicos, que estejam cursando estabelecimento de ensino;
VI- o enteado, observadas as mesmas oon:dições estabelecidas nos itens IV e V;
VII- o menor que, por decisão judicial, se encontre
sob guarda do beneficiário titular ou respectivo cônjuge.
Parágrafo único. Os dependentes enunleiidOS- adma,
com exceção dos mencionados nos itens I, II e III, somente
poderão ser inscritos e mantidos no Plano de Assistência se
atenderem. cumulativamente, as seguintes condições:
a) dependência económica exclusiva do titUlar, assim entendida a inexistência de renda superior -a 2 (dois) -salários
mfnimos;
- -b) comprovação de que reside com o titular ou em imóvel
deste ou por ele mantido; e
c) estar inscrito no- Senado -Federal como depeildente
do titular para fins de Imposto de Renda.
·
·-•
Art. 6~ São dependentes índiretos do servidor desde
que inscritos no plano por titular e Observadas as demai~ condições estabelecidas nestas normas regulamentares:
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I - pais e filhos, quando não enquadrados na hipótese
prevista no parágrafo único do art. s~;
II --sogro e sogra;
fi-netos;
IV- irmãos; e
V'---- outros parentes legalmente constituídos.
§ 1~ A inscrição de dependentes indiretos é limitada
ao número de 4 (quatro) para Cada servidor, somente admitindo-se alterações após 2 (dois) anos, podendo-se efetuar preenchimento a qualquer tempo no caso de falecimento do dependente.
§ 2~ Ao dependente indireto inscrito na forma prevista
nestas normas regulamentares é assegurado o direito de utilização da rede de entidades e profissionais credenciados pelo
plano, apenas para consultas médicas, exames laboratoriais
e radiológicos, tendo o servidor a responsabilidade pelo reembolso de 100% (cem por cento) do total das despesas realizadas, com base nas tabelas de convênios adotadas, acrescidas
de 8% (oito por cento) a título de administração.
§ 3~ O dependente indireto não poderá usufruir dos
benefícios da SSAMS, do regime de livre escolha e nem terá
direito a qualquer ressarcimento.
§ 4~ O s_ervidor que promover a inscrição de dependentes indiretos responderá, por si e seus herdeiros, pelos
prejuízos morais ou materiais._ porventura causados ao piaDo
pelo uso indevido das credenciais que lhe tiveram sido fornecidas.
CAPÍTULO lU
Da In_scrição, do Desligamento e da Re_a_~~~_s_ão
Art. 7 9 A utilização dos serviços e da assistência proporcionados pelo Sistema Integrado de Saúde - SIS, implica
a aceitação, por parte do servidor, das condições. estabelecidas
nestas normas regulamentares_ e em suas normas complementares.
Art. s~ A inscrição do servidor dar-~e~á automaticamente em decorrência da aprovação do Sistema Integrado
de Saúde - SIS_
§ 19 Caso não deseje permanecer filiadO ao Plano de
Assistência, deverá o servidor manifestar-se contrariamente
mediante preenchimento de formulário próprio dentro de 60
(sessenta) dias, havendo, nesse caso, restituição das mensalidades porventura descontadas em folha.
§ z~ O servidor que se desligar do plano fará jus apenas
ao atendimento ambulatorial possível de ser prestado pela
Subsecretaria de Assistência Médica e Social -- SSAMS.
Art. 9<> A inscrição fora do prazo estabelecido no artigo
anterior implica a observância dos seg~int~~prazos de carência
para fins de utiliZação do plano:
I - trinta dias para consultas médicas _e exames complementares, exceto para os casos de acidentes pessoais e do
atendimento prestado pela SSAMS;
I I - noventa dias para os casos de internação hospitalar,
exceto para os casos de acidentes pessoais;
III- cento e_ vinte dias para tomografias c_omputadorizadas, ressonância magnética e exames radiológicos intervencionistas;
IV- duzentos e quarenta dias para os atendimentos obstétricos e cirurgias ginecológit?as,_ s3Jvo em cáSq de emergência;
V- doze ~ç_ses para--os casos de ipternação egt UTI
(Unidade de Terapia Intensiva), UTIN (Unidade de Terapia
Intensiva Neonatal), cirurgia plástica reparadora e cirUrgia
cardiovascular.
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Parágrafo único. A inscrição- de- dependente somente
V- ii-atamentos CJínioos e/ou cirúrgicos cuja fi~alidade
será efetuada mediante solicitação do titular, e quando forem _precípua seja rejuvenescimento ou repouso;
atendidas todas as exigências previstas nestas normas regulaVI- atendimento médico e cuidados de enfermagem a
mentares.
---domicílio;
Art. 10. Perde a condição de beneficiário do plano o
VII- aparelhos estéticos de substituição ou complemenservidor que cometer falta grave na utilização dos benefícios. tares de função, corno óculos, lentes de contato, !entres intraoculares, aparelho de surdez, rim artificial, prótese, marca§ 1" É considerada falta grave:
a) deixar a descoberto os eventuais débitos para com passo e outros;
VIIL......., internações em casos de moléstia infecto-contao plano, durante 90 (noventa) dias consecutiVos;
b) descumprir propositadamente estas normas regula- giosa de notificação compulsória sujeita a -isofamento, tratamentares, ou utilizá-lo com fins lucrativos ou em benefício mento de acidente de trabalho ou doenças proflssiomiis, que
são de responsabilidade do poder público;
de terceiros.
§ 2<.> As exclusões de que trata o caput deste artigo serão
IX- despesas com produtos farmacêuticos fora do atenpropostas à administração do plano, pelos setores compe- dimento e/ou período de internação hospitalar;
X - tratamentos _clínicos ou cirúrgicos realizados fora do
tentes.
Art. 11. O servidor que por qualquer motivo for excluí- País;
do do plano deverá devolver toda a documentação em seu
XI- gastos hospitalares extraordinários, inclusive aquepoder, sob pena de se obrigar a ressarcir todas as despesas les referentes ao_ acompanhamento.
§ 1"' Os casos não mencionados neste artigo terão coberreferentes a uso ifldevido, mesmo após sua exclusão. O pagamento será integral, acrescido de 30% (trinta por cento) de tura normal, desde que aprovados pela perícia médica do
Plano.
multa.
Art. 12. Nos casos de solicitação de exclusão, por inte§ 2"' Não está abrangida no parágrafo anterior a cirurgia
resse do servidor, o desligamento somente se dará no mês plástJca reconstrutora ou restauradora da_ aparência, quando
subseqüente à soliCitaÇão e-após total quitação dos débitos efetuada exclusivamente para restaurar funções em órgãos,
regiões e membros lesados em decorrêncía de acidente ou
porventura existentes e devolução dos documentos.
enfermidade.
Art. 13. No casn_de desligamento do titular, as mensali§ 3"' Caberá ao Conselho de Supervisão do Sistema Intedades vertidas não lhe serão devolvidas.
grado de Saúde - SIS, estabelecer inclusões ou exclusões
Art. 14. É direito de qua~ql!er servidor solicitar sua de procedimentos sujeitos a autorização prévia.
readmissão ao Plano desde que cumpra carência para qualquer
CAPITULO II
benefício.
Parágrafo único. Os servidores que por-motivOs pes_Do Atendimento Médico-Hospitalar e/ou Internações
soais se desfiliarem do Plano de Assistência cumprirão carênf\.rt. 17. O assistido do Sistema Integrado de Saúdecia obrigatória, a contar da data do pagamento da taxa de
readmissão, que corresponderá a duas vezes o valor do rateio, SIS, diante da necessidade de tratamento, deverá dirigir-se
a um profissional ou instituição credenciada.
no mês da readmissão. Art. 18. O profissional ou instituição credenciada não
TÍTULO II
deverá dar início ao tratamento antes que seja emitiáa a GA
Da Assistência Médico-Hospitalar e Ambulatorial
(Guia de Atendimento) respectiva, excetuando-se os casos
de urgência.
CAPÍTULO!
Disposições Gerais
Parágrafo único. ___ No.s casos. .4e :urgência comprovada
Art. 15. A assistência médico-hospitãlar e ambulatOrial que impliquem internação imediata para trata.mentó clínico
será prestada nos termos do art. 2~ e compreenderá a:s seguin- ou cirúrgico, o benefiCiãrio adotará por iriiciatiVa--propria as
tes modalidades:
providências que lhe forem exig-idas na ocasião e a G~ia de
I - atendimento ambulatorial e/ou hospitalar;
Atendimento - GA, deverá ser emítldã em prazo máximo
II- meios de diagnósticO complementares, meios espe- de dois dias úteis.
·
ciais de tratamentos clínicos e cirúrgico-s;
" __,_' Art. i9. A transferência de benefi_ciárlô'com tratã.menIII- tratamento psiquiátríc(:); -tp em -curso, de um para outro profissional ou instituiçãO
IV- tratamento fisioterápico;
credenciada, poderá ocorrer a pedido do beneficiário ou do
V -assistênCía"foia do Distrito Federal quando caracte- profissional inicialmente encarregado do atendimento. Em
rizada a emergência ou a inexistência- ele: condJç§~-~ t~_cnicas ambos os casos somente se fará a transferência após autori~
locais;
-zação da administração do Plano, ficando assegurada a quitaVI-_consultas clínicas, sem ônus-para o servidor, na ção das etapas cumpridas.
rede de profission1iíS Credenciados, no total de 12/ano (doze/
Art. 20. A interrupção do tratamento por iniCiativa do
ano) por núcleo familiar, não cumulativas.
beneficiário será considerada abandono, -ficando assegurada
Art. 16. Não serão amparados pelo Plano:
a remuneração ao profissional ou instituição pelos trabalhos
I - procedimentos médicos experime"ritais ou não éticos; já efetuados.
- .
II- tratamento clínico ou cirúrgico para-cõhtro16 -da naArt. 21. O assistido poderá utilizar ·os serviços de protalidade ou que viserit ií esterilidade;
.
fissionais e instituições fora da rede" credenciada, mediante
III -cirurgia cujafimllidade seja·_mudança de sexo ou ato de livre escolha.
~ ,:
inseminação artificiar;Parágrafo único. Nos casos de livre escolha, o ressarciIV- cirurgia para correção de_ nii6pia e de hiperme- mento das despesas obedecerá aos limites _e procedimentos
·
- tropia;
previStos nas Tabelas. Médicas ãdotádas -pelo Plano, mantida
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a participação do servidor prevista nestas Norffia_s Regulamentares ou em Normas Complementares a serem editadas.
TITULO III
Da Assistência Odontológica
Art. 22. Caberá à Administração do Plano estabelecer
convênios com clínicas e odontólogos autónomos para prestar
assistência odontológica sob a modalidade de pagamento direta.
§ 19 Os orçamentos dos serviços seião pautados por
tabela própria do Plano com base na Tabela da Associação
Brasileira de Odontólogos- ABO, e o·pagamento·de inteira
responsabilidade do titular, na forma previamente acordada
entre as partes.
§ 2~> De acordo com a disponibilidade de recursos, o
Conselho de Supervisão poderá redimensionar o padrão de
assistê.ncia odontológica de modo a reduzir a participação financeira dos beneficiários no custeio dos serviços.
TÍTULO IV
Dos Programas Especiais
Art. 23. O CO:riSélhO de SuperVisao do Sistema Integrado de Saúde - SIS, observadas as disponibilidades finan~i:as, poderá autorizar a ímplementação de Programas EspeClais.
Parágrafo único. Entendem-se por Programas Especiais
projetas diretamente relacionados com os objetivos do Sistema Integrado de Saúde - SIS, a serem definidos e regulamentados posterioLmente pelo Conselho de SuperviSão.

TÍTULO V
Dos Recursos Financeiros
A_rt.- 24. Os recursos financeii'?s. do Sistema Integrado
de Saude - SIS - provêm de parttctpação orçamentária e
do Fundo de Reserva.
§ 19 A participação, orçamentária compreenderá fecursos do Senado Federal e de seus órgãos supervisionados correspondentes a 1,5% (um e meio por cento) do montante bruto
das folhas salariais.
§ 29 Constituem receitas do Fundo de Reserva:
a) participação dos servidoresJlas despesas realizadas pelos beneficiários;
b) mensalidades obtidas com base no rateio das despesas
globais do Sistema Integrado de Saúde-- SJS·
c) doações e transferências recebidas; :~ '
d! outras receitas, inclusive rendimentos e aplicações financeiras.
Art. 25r- Caberá à Secretaria Executiva do Sistema Integrado de Saúde - SIS, estabelecer mensalmente o valor da
C?ntribuição dos titulares, decorrente do rateio, após subme~
te-lo â aprovação do Conselho de Supervisão.
Parágrafo único. A contnbuição mensal é de caráter
obrigat6rio, não podendo seu valor ultrapassar 300 CH (CoefiCiente de Honorários Médicos estabelecidos na tabela da
AMB) ou outro índice que o substitua.
Art. 26. A participação do usuário titular Ôa cobertura
das despesas médico-hospitalares dar-se-á com base nas seguintes faixas de contribuição:

Faixa

ParticipaÇilo nas Despesas

Limite de ParticipaÇilo

01

15%

1500 CH

02

20%

1.500 CH

03

25%

2.000 CH

04

30%

2.500 CH

§ 19 A distribuição dos titulares por nível de participação será determinada em função da classifiCação poi:' faixas
de rendimentos, mediante ato do Conselho de Supervisão.
§ 29 Sempre que a participação financeira do.titula; atin-

gir o teta de contribuição, o ·respectivo desconto em folha
será efetuado em 2 (duas) parcelas iguais sem juros ou correção.
.
§ 3' Outras formas de participação do titular, em programas especiais, terão seus percentuais estabelecidos em Normas Complementares a serem editadas pelo Conselho de Supervisão do Sistema Integrado de Saúde - SIS.
.
Art. 27. Na assistência por ato de livre escolha, o pagamento será feito mediante ressarcimento, obedecendo-se as
tabelas ~~atadas pelo Plano, sobre a qual incidirá o percentual
de partiCipação do usuário, conforme o art. 26 e seus pará·
grafos.
Parágrafo único. COnstitui aSSIStência por ato _de livre
escolha a prestada por profissionais não credenciados pelo
Sistema Integrado de Saúde.
TÍTULO VI
Da Administração do Plano e das Competências
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CAPÍTULO!
Disposições Gerais
Art. 28. O Sistema Integiaâo de Saúde - SIS será
dirigido por um Conselho de Supervisão que contará com
'
uma Secretaria Executiva.
_§ 19 O ConSelho de Supeivisão' do Sistema Integrado
de Saúde - SIS é constituído pelos seguintes membros:
a) Membro da Comissão DiretOra, como Presideh(e'
b) Diretor da SSAMS, como Vice-Presidente·
'
c) Diretor Executivo do CEGRAF;
• '
d) Diretor Executivo do PRODASEN: e
e) Dirigente do órgão opeiaCio(laliÚtd~r.
§ 2~> A Secretaria Executiva é composta pela Diretoria
e pelo Núcleo de Controle e Fiscalização.
CAPÍTULO!l
Das Competências
Art. 29 Ao Conselho de Supervisão do Sistema lotegrado de Saúde - SIS compete:
__ I -:-estabelecer. segundo a orientação fixada pela Comissao D1retora do Senado Federal, as diretrizes e normas da
política de ação do .Sistema Integrado de Saú.de - SIS;
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II- apreciar e submeter à aprovação da Comissão Diretora previsão orçamentária da partic_ipação do Senado, Cegraf
e Prodasen ã assistêri.Ciaã saúde dos servidores, e seus dependentes;
III- apreciar e submeter à Comissão Dirétára a prestação de contas trimestral e relatório anual das atividades do
Sistema Integrado de Saúde - SIS;
_IV- aprovar a celebração de convênios, ajUStes e contratos de serviços destinados ao tratamento, prevenção e recupe-

ração da saúde;
V- solicitar dos órgãos integrantes <;lo Sistemãintegrado
de Saúde- SIS, a cessão_ de espaço físico, mobiliário, equipamento e pessoal necessário r instalação e execuçiio do Plano
de Assistência;
VI- supervisionar- a implantação e excução do Plano
de Assistência;
~
VII- autorizar a abertura de conta bancária em nome
do órgão operacionalizador, específica para o Sístema tntegrado de Saúde ~ SIS, em inst_ituição _financeira ofiCial Caixa Econômica Federal e/ou Banco do Brasil, a qnal será
movimentada mediante assinatura do Diretor da Se12:retaria
Executiva do Sistema Integrado de Saúde - SIS, e do Dirígente do órgão opetadonalizador ou seus substitutos legais
especialmente designados para esse fim;
VIII -exercer outras atribuições que lhe v_enham a ser
deferidas pela ComissãO Diretora do Senado Federal.
Art. 30. ___ A Secretaria Executiva do Sistema Integrado
de Saúde- SIS, compete:
I - realizar a integração e interação adminiStraÜva das
unidades envolvidas no Sistema Integrado de Saúde;
II -implementar normas preestabelecidas de fis~aliza
ção e controle sobre a execução do Plano de Assistência;
III- assessorar, no que tange às suas atribuições, o Conselho de Supervisão na- forinulação de diretriies e normas
da política de ação do Sistema Integrado de Saúde - SIS,
inclusive proporcionando o suporte técnicO e serviços requeridos;
- IV- submeter à aprovação do Conselho de Supervisão,
após parecer técnico da SSAMS propostas de celebração de
convênios, ajustes é contratos de prestação de serviços necessários ao tratamento, prevenção e recuperação da saúde;
V- elaborar e submeter à aprovação do Co.llselho de
Supervisão o quadro de p~ssoal da Secretaria Executiva;
VI -coordenar e fiscalizar todos os a tos de gestão administrativa, financeira e op1:·racional do Plano de Assistêncií.l;
VII- exercer m~tras atribuições que lhe venham a ser
deferidas pelo Conselho c..Ie Supervisão.
__
Art. 31. A Subscretaria de Assistência Médica e Social
- SSAMS, compete:
I - prestar o assessoramento técnico necessáiio à otimização do Plano de Assistência;
- II- fornecer à Secretaria Executiva do Sistema Integrado de Saúde - SIS, quando solicitada, informações relati~
vas à disponibilidade orçameptária;
III- atuar como elemento hornologadpr do Plano de
Assistência; e âmbito do Sistema Integrado de saúde.
IV- exercer outras atribuições corretas do Sistema lnte~
grado de saúde.
_
___ _
Art. 32. _ Ao órgão operaciórlalizador compete:
! -exercer atividades necessárias à operacionalização do
Plano de Assistência, -n.õs tCITnos de convênio firmado com
o Senado Federal;

~-·-"
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II- celebrar convênios, aju-Stes e contratos com institUições públicas ou privadas e profissionais liberais prevülmente
aprovados pelo Conselho de Supervisão do Sistema Integrado
de Saúde - SIS;
III -elaborar e apresentar, men-salmente, à Secretaria
Ex~cJ,JtiV:,l, prestação de contas e relatório das atividades e
serviços realizado_s; e
IV- movimentar, em conjunto com a Secretaria Execu~
tiva, a conta bancária do Sistema Integrado de SaJ,Í.de - SIS,
-relativa à participação dos servidores, inclusive realizando
aplicação financeira, quando autorizada pelo Conselho de su~
pervisáo.
TÍTULO VII
-- Das Disposições Finais

Art. 33. O Conselho de Supervisão e a Secretaria -Executiva contarão com espaçO físico adequado e material permanente necessário, alocado pelo Senado Federal e seus órgãos
Supervisionados.
Art. 34. O Sistema Integrado de Saúde - SIS, disporá
de servidores cedidos pelo Senado Federal e seus órgãos supervisionados, ficando-lhes assegurados todos os direitos, vantagens e benefícios do cargo.
Art. 35. Os detalhamentos que se fizerem necessários
à opéfacionalização destas Normas Regulamentares serão edit~dos mediante ilormas complementares oriundas do Conselho de Supervisão do Sistema Integrado de Saúde- SIS.
Art. 36. Compete ao Conselho de Supervisão do Sistema Integrado de saúde- SIS, decidir sobre os casos omissos
relacionados com o objetivo de_stas Normas Regulamentares.
Justificativa da Comissão
Nos últimos cinco anos, diversos estudos foram encaminhados ~oro o objetivo de aperfeiçoar o sistema de atendi~
mento à saúde dos servidores do Senado Federa_! e órgãos
supervisionados e de seus dependentes, abrangendo a um universo superior a 20 mil usuários.
O Ato n9 9/86 não atingiu -os- ubjetivos colimados, em
função da insuficiência çrónica de recursos que atendessem,
córivenientemen"te e sem solução de Continuidade, ao grande
contigente de beneficiários.
2. Outro aspecto que meiece destaque refere-se aos ele~
vados custos praticados pela medicína moderna, mesmo tratando-se de contratos sob a modalidade de convênio assistencial.
A escassez de recursos orçamentários tem limitado o atendimento aos usuários, gerando interrupções tempotárias e restrições ã cobertura assistencial, fomentando um quadro de
incerteza e insatisfação.
Valendo-se da autonomia administrativa, cada órgão exe~
cuta atualmente seu programa de assistência, pactuando e
gerindo individualmente seus convênios. Embora regidas p_elo
Ato n~ 9/86, as administrações, diante das límitações orçamentárias, vêem-se obrigadas a restringir o elenco de benefícios
como forma de priorizar seus recursos.
A falência do sistema público de saúde ~ as deficiências
apontadas !~varam inúmeros servidores à busca de soluções
alternativas de assistências à saúde, onerando sensivelmente
o orçamento familiar. Dentre essas soluções, podemos citar
a utilização de planos privados, profissionais e entidades autd~
nomas, e ainda do Plano de Saúde da ASSEFE, custeado
integralmente pela entidade com recursos de seus associados.
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3. A solução en~ontrada pela Comissão nomeada pelo to r da SSAMS como Vice-Presidente, os Dirctores Executivos
Ato do Diretor-Geral, n9 4 de 1991, foi a de propOr um novo do Cegraf e Prodasen e o Dirigente do órgão Operacionaplano com base em "'modelo associativ}Sta-·· 1 ql:le tem as seguin- lizador (Associação dos Servidores do Senado Federal-:--: AStes características:
SEFE). _ _
-- --- a) integração dos planos do Senado f~deral, Cegraf e
Estará ligada ao Conselho de Supervisão uma Secretaria
Prodasen,comacentralizaçãodeseusrecursosotçamentários. ExecUtiva com o objetivo cte fíScalízar e gerenciar o Plano
A criação do Sistema Integrado de Saúde - SIS, tem de Assistência â Saúde.
como premissa a garantia contínua e uniforme da assistência
Caberá à SSA MS, além das atribuições previstas no ReguR
à saúde dos_servidores e seus dependentes, mesmo que ve- lamento Administrativo do Senado Federal (Resolução n~
nharn a ocorrer interrupções na destinação de recursos orçaR 58/72 e suas alterações), emitir pareceres técnicos, e intervir,
rnentários.
em caráter excepcional, por solicitação do Conselho de SuperR
Caso se verifique tal situação, o SistetÍJa pãssará a operar visão.
À Associação dos_ Servidores do Senado Federal - ASR
automaticamente (.;0fll recursos eXclusivos dos titulares~ A avaliação feita com base em dados técnicos demonstrou que, SEFE, caberá a operacionalização do Plano de Assistência,
para um contigente de 5 (cinco) mil titulares, o Plano, mesmo tendo_em vista sua experiência em estrutura gerencial na área
custeado com recursos dos participantes, torhar-seRá bem mais _de assistência à saúde, que será ampliada com a implernentação do novo Plano.
vantajoso que os dos demais grupos privados.
Os recursos provenientes das mensalidades e da particiR
O servidor, alémdaparticipaçãonasdespesasdecorrentes
dos beneücios que vier a usufruir, contribuirá também com pação dos titulares nas despesas serão movimentados e aplicauma mensalidade a ser estabelecida, em fJ.I.pÇão dos gastos dos pelo órgão operacionalizado r - Assefe, à conta do Fundo
assistenciais, ãpurada a partir do rateio das despesas.
de Reserva, sob orientação e autoriZaÇãO do Conselho de
Os estudos_ técnicos realizados para criação do Plano, Supervisão.
- Para a elaboração do novo Plano de Assistência, a ComisR
tomando como base a freqüência de utilizãÇ~O-de- 5 (cinco)
diferentes entidades assistencíais, ap:mtaram uma mensaliR são Especial pesquisou e analisou diversos planos assistenciais,
dade de 200 _(duzentos) CH (Coeficiente de Honorários da tais corno os do Banco do Brasil, Caixa Económica Federal,
Associação Médica Brasileira- AMB), ç_qrrespondente a BancodeBrasilia-BRB, Tribunal Regional Federal, Golden
Cr$21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos cruzeiros) por um Ctoss; Assefe e out!oS.
núcleo familiar, a valores de novembro. Visando a maior seguA viabilidade sócio-económica do novo Plano foi determiR
rança do Sistema, foi estipulado um te to para a mensalidade nado a partir da seleção e adaptação dos melhores mecanismos
equivalente _a 300 (trezentos)_ CH. Essa· hipótese, contudo, existentes, com base na freqüência de utilização de cinco
só ocorrerá erh ca:so-de" inexistência de recursos orçamentários. entidades assistenciais de saúde.
Além da mensalidade, o modelo exige a complementação
A regulamentação que deverá nortear o Sistema ln tede custeio, quando o usuário utiliza o Plano. Essa participação grado de Saúde - SIS, apresentada em anexo à minuta do
será escalonada em quatro faixas de contrbuição: 15 (quinze), anteprojeto de resolução, contém as normas básicas a serem
2ü (vinte), 25 (vinte e cinco) e 30% (trinta· por cento), de o&servadas na implantação do Plano.
acordo com os vencimentos ~o servidor, sobre q valor dos
_Aprovado o projeto de resolução, a inscrição do servidor
serviços uitilizados.
no Plano de Saúde dar-se-_á, automaticamente, podendo o
Com o objetivo de proporCionar maior segurança ao servi- mesmo inahifé-starRse contrário à sua peJ1llanêndã, -mediante
dor, sua participação será limitada â faixa de 1.500 (hum preenchimento de formulário próprio, até 60 (sessenta) dias
mil e quinhentos) a 2.500 (dois mil e quinhentos) CH, o que após o início da utilização dos benefícios que se efetivará
representa, em valores de novembro, a variação de
partir de lÇI de março de 1~92.
Cr$162.000,00 (cento e dois mil cruzeiros) a Cr$324.000,00 · · · 4. Estamos convencidos de que o Sistema e o Plano pro( trezentos e vinte e quatro mil cruzeiros), cujo limite máximo, postos revestem-se da•3 características necessárias ·ao sucesso
quando atingido, poderá ser dividido em 2 (duas) parcelas de sua implantação e de seu funcionamento, proporcionando
aoS servidores e dependentes do Senado Federal e órgãos
iguais sem juros ou correção monetária.
A consignação orçamentá_ria terá como p_arâqtetro 1,5% _- SUpervisionados uma assistência à sái1de tanto quanto possível
(um e meio por cento) da folha bnrta do Senado Federal, completa e auto-sustentável.
Cegraf e Prodasen, visando a fortalecer a mam,1tc;_;nção do
Plano de Assistência.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -O proVale ressaltar que essa forma de contribuição já é cansaR jeto lido será publicado e ficará sobre a mesa para recebimento
grada em diversas instituições e órgãos govemame_ntais, exi· de emendas pelo prazo de cinco sessões ordinárias, nos termos
gíndoRse, todavia, uma complementação de recursos por parte do art. 235, inciso II, letra f, do Regimento Interno.
dos servidores.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -A PreA estrutura do Sísten1a Integrado de Saúde - SIS é
sidCncia recebeu, do Preside_nte do Banco Central, o Ofício
resultado ~a )ntegraçã_o de um ConSelho de SUpervisão CS, Subsecretária de Assistência Médica e Social - SSAMS n' s/62, de 1991 (n' 7.906/91, na origem), solicitando, nos
e do órgão Operacionalizador (Assoçi?ção dos Servidores do termos da Resolução n• 58, de 1990, do.Senado Federal, autori~ação para que o· Govern<? do Estado de Minas Gerais possa
Senado Federal- ASSEFE).
O Cónselho de Supervisão, órgão Colegiada de delibe- emitir e colocar no mercado, Letras Fina11ceiras do Tesouro
ração, assegurará o cuíhprime·nto dãS-riormas, estabelecendo, do Estado de Minas G~~fais-:_ LFTMG, para os fins que
especifica.
regulamentando e propondo as m9dificaç6es nec_~S§árias.
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos EcoEsse Conselho será constituído por um membro da Co·
missão Diretora do Senado Fed~ral como Presidente, o Dire- -nómicos.

a
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O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Den:i) ~A Presidência recebem do Presidente do Banco Central, o Ofício
n' s/63. de 1991 (n' 7.907191, na orígem), solicitando, nos
termos da Resolução n9 58, de 1990, do Senado Federal, autorização para que o Governo do Estado do Rio Grande _do
Sul possa emitir e colocar no mercad.o, Letras Financeiras
do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul - LFT RS, para os fins que especifica.
A matéria será despachada à ComiSsãO de Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -'A Presidência recebeu, do Presidente do Banco Central, o Ofício
n' S/64, de 1~91 (n' 7.909/91, na origem), solicitando, nos

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência os meus
protestos de elevada consideração e apreço. -Senador Marco
Maciel, Líder do PFL no Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Será
feita -a substituição solicitada.
·
Passa-se à
ORDEM DO DIA
A Presidência, nOs ten:llos do art. 175, alínea e, do Regimento Interno, retira os iteiis 1 e 2 da pauta.
São os seguintes os itens retirados da pauta:
-l-

termos da Re~_olução n<:> 58, de 1990, do Senado Federal, autorização para qut ó Governo do Estado do Rio Grande do

PROJETO DE LEI A CÂMARA N' 109, DE 1991
(Em regime de urgência, nos lermos do
art. 3J6,'c, do Regimento Interno)
(Tramitando em conjunto com o Projeto de
Lei do Senado n' 162, de 1991.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
~Câmara n' 109, de 1991 (n• 1.448191, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que
dispõe sobre a Instituição do Programa Nacionã.l d~
Financiamento da Cultura e dá outras providências.
(Dependendo de pareceres das Comissões de Assuntos
Económicos e de Educação.)

Sul possa e:..nitit e Colocar no mercado, Letras Financeiras
do Tesouro de Estado do Rio Grande do Sul·- LFT RS, para os fins que especifica.
A matéria será despachada à Comissão de AssUntos Económicos.O SR. PRESlDEI'iTE (Rachid Saldanha Derzi) -APresidência receb~u. do Presidente do Banco Central, o Ofício
n' S/65, de 1991 de 1991 (n' 7.909191, na origem), solicitando,
nos termos da Resolução nç. 58, de 1990, do Senado Federal
autorização para que o Governo do Estado do Rio Grand~
do Sul possa emitir e colocar no- mercado, Letras Financeiras
do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul - LFT RS, para os fins que especifica.
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Econômícos.
--

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Den:i)- APresidência recebeu, do Presidente do Banco Central, o Ofício
n' S/66, de 1991 (n' 7.910191, na origem), solicitando, nos
termos da Resolução n9 58, de 1990, do Senado Federal, autorização para que-o Governó do Estado Mato Grosso do Sul
possa emitir e colocar no mercado, Letras Financeiras do
Tesouro do Estado do Mato Grosso do Sul - LFT -RS,
para os fins que especifica.
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzí) -A Presidência recebeu, do Presidente do Banco _Central, o Ofício
n"' 7.908191, na Orig~m, encaminhando a complementação da
documentação de ~mpréstimo do interesse do Governo do
Estado do Rio de Janeiro.
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Económicos, para anexd.r ao Ofício n9 s/56, de 1991.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saladanha Deniz) - Sobre
a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1o Secretário.
É lid.a a seguinte:
_
GABINETE DA LIDERANÇA DO PFL
Senhor Presidente,
Tenho a honra de difigir-rne a Voss? Excelência, ~a qualidade de Líder do Partido da Frente Liberal- PFL, no Senado
Federal, para substituir o Senador Odacir Sõaies, Suplente
na Comissão Mista dest!nada a analisar a Medida Provisória
n9 300, da Presidência da República, pelo Senador Dario Pereira.
-

-2PROJETO DE LEI DO SENADO N' 162, DE 1991
(Em re~ime de urgência, nos termos dO
art. 336, c, do Regimento Interno.)
·· (Tramitando em conjunto com o Projeto de
Lei da Câmara n• 109, de 1991.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado n• 162, de 1991, de autoria do Senador Francisco Rollemberg, que cria incentiVOs â promoção de
natureza cultural e artística. (Dependendo de pareceres
das Comissões- de Assuntos Económicos e de Educa. ção.)
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Item
3:

-3PROJETO DE LEIDA CÂMARA N' 111, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de_ Lei da
Câmara n' 111, de 1991 (n' 9191, na Casa de ~origem),
de iniciativa do Presidente da República, que autoriza
a Companhia Vale do Rio Doce - CVRD, a participar,
minoritariam~nte, no capital social da sociedade anóni~
ma a ser constituída sob a denominação de Celmar
S.A Indústria de Celulose e Pepel. (Dependendo de
-parec-er da COmiSsão de Assuntos Económicos.)
Solícito ao nobre Senador Alexandre Costa o parecer
da Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. ALEXANDRE COSTA xPFL -~MA. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente~ Srs. Senadores, trata~se de projeto vindo da Câmara dos Deputados!
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oriundo do Poder Executivo, autorizando a Companhia Vale
do Rio Doce a participar, min-oritariamente, do capital de
uma nova empresa, a· Celmar S.A Indústria de Celulose e
Papel, que vai depender do meu parecer e da aceitação dos
nossos pares.
Trata-se, Sr. Presidente, de uma empresa da mais alta
importância, que vai contribuir para o desenvolvimento económico integrado da Amazónia OrientaL E para a alegria
nossa, pelo menos do Relator, ela será instalada no Município
de Açailândia, no Estado do Maranhão. _ ________ _
O capital da empresa será constitUído ãe três empresas:
a Vale do Rio Doce, a Pepal Simão e-Ripasa, e um~ c'?mpan~~
estrangeira, Nisso II Iwai Corporat~on, esta com 15%; a Chi.
Nacional de Papel Simão e Ripasa com 55%, e a Vale do
Rio Doce com_lS%. Será um grande empreendimentO de
reflorestamento industrial na região, abrangendo _110 mil hectares, oferecendo, anualmente, 420 mil toneladãs óe celulose,
que propiciará a toda a região mais de 6 rriil empregos, sendo
cerca de 3.300 ou 3.500 diretos.
Aprovado pelas Comissões da Câmara dos Deputados,
com emenda no sentido de ser incluída a palavra "papel",
o empreendimento tem suas atividades impl~mentadas no
mesmo local onde é destinado, e o presente projetO é apresentado ao P~enário desta Casa.
Em mensagem de 7 de fevereiro_ passado, o Poder Execu~
tivo encaminhou ã Câmara dos Deputados projetode_lei com
o objetivo de autorizar a Companhia. Vale do Riá-DoCe a
participar minoritariamente do capital da sociedade anónima
denominada Celmar S. A. -Indústria de C_eluiose e Papel.
Tal empreendime':l~o ~ju!ita:-:s"e _aos objetivos do Program~
Grande Carajás no sentido de criar e aproveitar grandes reservas floresta"is no eTxo da Ferrovia C3.iajáS,. (Programa de Pólos
Florestais na Amazônia Orierttal), promoVendo desse modo
o desenvolvimento económico da região e a fixaç~o do homem
â terra, -mediante a industrialização de insumos locais.
Segue a Compamnhia Vale do Rio Doce que vem adotando há mais de vinte anos de participação tripartite: capital
público- capital privado nacional- capital estrange_iro, sendo, nesse caso·; sócios nacionais a lndústria-ae J>apel Simão
e Ripassa (55%) e, estrangeiro, a Nisso lwai Corporation,
com 15%, ficando a promotora do projeto (CVRD) com 30%
do capital inicial.
Será este o primeiro grande projeto florestal-industrial
na região, pretendendo o reflorestamento de 110.000 hectares
para a produção de 480.000 toneladas/ano de celulose de fibra
curta. Serão gerados cerca de seis mil empregos, dos quais
3.300 diretos, mediante a utilização de tecnologia avançada
de que a CVRD é possuidora gr~ç~s à ~u.a participação em
projetas similares no centrO Sul.
Aprovado nas Comissões da Câmara dos Deputados com
emenda no sentido de incluir-se o termo "Papel" na razão
social e que o empreendimento tenha suas atividades implementares no mesmo local em que for instalado,_ é o presente
projeto ~presentado ao Plenário desta Casa, mediante Pedido
de Urgência n• 880, de 1991.
~~
Erri face do exposto, considerados os aspectos técnicos
do projeto e seu alto sentido sócio-econ§mico Pª-fa _a região,
opinamos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara n~'
111, de 1991.
O SR. PRESIOENTE (Rachid Saldanha Derzi) __:_O parecer conclui favoravelmente.
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Passa-se à disc_ussão da matéria, em tut:_no_ único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permaneCer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai â sanção.
É o seg-uinte o proj~to- aprovad~~-PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 111, DE 1991
~
(N• 9/91, na Casa de orlgem)
(De iniciatiVa do Senhor Presidente da República)
Autoriza a Companhia Vale do Rio Doce- CVRD
a participar, minoritariamente, do capital sodai da so~
ciedade anônima a ser constituída sob a denominação
de Celmar S.A. - Indústria de Celulose e Papel.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Fica a Companhia Vale do Rio Doce- CVRD
autorizada a participar, minoritariamente, do capital social
da sociedade a ser constituída sob a denominação de Celmar
S.A. - Indtistria de Celulose e Papel.
Parágrafo único. O empreendimento de que trata este
artigo terá suas atividades implementadas no mesmo local
em que for instalado.
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposii;õCS em contrário:
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanl!a Derzi) - Item
4:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 136, DE 1991
(Em regime de urgência,_ nos termos do art. 33_6, c, do
Regimento Interno)
DiscUssão, em turno único, do Projeto de: Vecreto Legislativo n~ 136, de 1991, na Câmara dos_ Deputado~;), que aprova
o ato que outorga permissão ao Sistema Orós de Rádio e
Televisão LTda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
na cidade de O ris, Estado do Ceará, (Dependendo de parecer
da Comissão de E_Qucação.)
_
__
_
Solicito ao nObre Sen8.dor Coutinho Jorge o parecer daquela Comissão.
OSR.COUTINHOJORGE (PMDB -PA. Para proferir
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, chega a estaComissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo no
136, de 1991 (n• 33-B, de !991, na Câmara dos Deputados),
que "aprova o ato que outorga permíssã"o ao Sistema Orós
de Rádio e Televisão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora, na Cidade de Orós, Estado do Ceará''.
Por meio da Mensagem Presidencial n~ 122, de 1990,
o Excelentíssimo Senhor Presidente da_ República submete
ao Congresso Nacional o referido ato de outorga de permissão
de exploração de canal de freqüência modulada, nos termos
do art. 49, inciso XII, combinado com o § 1~ do art. 223
da Constituição Federal, ato este constante da Portaria n~
29, de 6 de fe\'ereiro de 1990, publicada no Diário Oficial
da União de 8 de fevereiro de 1989.
É a seguinte a composição acionária do Sistema OrOs
de Rádio e Televisão Ltda.:
-Raimundo Fã:gO:er Cândido Lopes: 8.000 cotas
-Eliseu Batista Filho: 1.000 cotas
- Eriberto Monteiro: 1.000 cotas~
TOTAL: 10.000 cotas. ~
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O presente projeto foi ex"afriinado pelã-COmiSSáõ de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos
Deputados, tendo recebido parecer favorável de seu Relator,
Deputado Leomar Quintanilha, e aprovação unânime da Comissão. Na Comissão de Constituição e Justiça e de ReQ~ção
daquela Casa, a··prbjeto foi considel"~fdO-Jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa contra os votos
dos Deputados Hélio Bicudo, José Dirceu, Agostinho Valente
e Vital do Rêgo, tendo recebido a seguinte emenda:
"Acrescente-se, no art. 1~ do projeto, a seguinte
expressão final 'ao Sistema Orós de Rádio_ e Televisão
Ltda. "'
Já no Senado, esteve o projeto nesta Comissão, à disposição dos Senhores Senad_ores para recebimento de emendas,
no prazo _regimental, não tendo recebido quaisquer reparos.
Diante da regularidade dos procedimentos e do testemunho ministerial de que o Sistema Orós de Rádio e_ Televisão
Ltda. atende a todos os requisitos técnicos e legais para recebimento da permissão, considerando também que Orós é uma
cidade estrategicamente bem situada, localiza-se na região
central do Ceará, com um potencial sócio.-econômico e cultural
a ser desenvolvido, vindo esse sistema de rádio_ e televisão
a beneficiar uma população de mais de 200.000 habitantes;
considerando-se também os municípios vizinhos, opinamos
pela aprovação do ato, na forma do presente projeto de decreto legislativo.
_
E o parecer, Sr. Presidente.
O SR- PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- O parecer conclui favoravelmente à matéria.
Passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem ·queira fazer Uso--da pãlavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
·.
Aprovado com as abstenções dos Srs. Senadores Jutahy
Magalhães, Chagas Rodrigues e Maurício Corrêa.
O Sr. Jutahy Magalhães- Peço a palavra, Sr. PI:esiâente,
pela ordem.

O SR- PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) cedo a palavra ao nobre Senador.

Con-

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (:!'$ÇIB- BA. Pela ordem.)- Sr. Presidente, com relação a esse projeto de interesse das pessoas encarregadas dessa emissora de_r_áÇio, foramme fornecidas todas as informações que eu poder.ia desej~r.
Não posso abster-me nessa votação, porque fui previamente
infoimado do que está ocorrendo em Orós, do que significa
essa rádio, das pessoaS que vão tomar co'nta dessa rádio, dos
programas.que dela vão fazer parte. Como obtive todos os
esclarecimentos, não posso abster-me nesse caso, apesar de
ter votado_ contrariamente em todos os demais.
O Sr. Maurício Corrêa- Sr. PieSidente, por gentileza,
esse projeto diz r~sPeitCYa uma rádfo do"Çeará?-V. Ex• poderia
informar-me o nome? .
'. ' ..
O SR- PRESIDENTE (Rachid Saldap~a Derzi)- Sistema
Orós de Rádio e Televisão Ltda.
O Sr_ MauríciQ CQrrêa - É aJ,Udio Orós ..Também
tenho condições de votar favoravelmente nesse caso.
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O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- A Presidência manifestou a posição dos nobres Senadores que já
haviam, em sessões anteriores, solicitado que seus votos constassem como abstenção toda vez que se votasse uma matéria
ness_as_cmldiçóes_, No entanto, no caso, os nobres Senadores
Jutahy Magalhães e Mauricio Corrêa votam favoravelmente
à aprovàção.
--- AprOvado.
O projeto vai ã promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado;
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N•l36;DE 1991
(W 33/91, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outOrga permissão ao Sistema
Orós de Rádio e Televisão Ltda. para explorar serviço
-- de radiodifusão sonora na cidade de Orós, Estado do
·~rá-

0 Congresso Nacional decreta:
Art. l'! Fica: aprbvado o ato a que se refere _a_ Portaria
n• 29, de 6 de fevereiro de 1990, do Ministro de Estado das
Comunicações, que outorga permissão ao Sistema Otós de
Rádio e Televisão Ltda. para explorar, pelo prazo de 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidãde de Orós, Estado
do Ceará.
Art. 2~ - Este decreto legislativo entra em vigor na data
dêSüa publicação.
·
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Item
5:
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado n' 171, de 1989-Complementar, de autoria do
Senador Fernando Henrique Cardoso, que define, nos
termos do inciso I do artigo 161 da Constituição_ Federal, o valor adicionado para fins de cálculo da participação dos municípios ria Receita do Imposto sobre
Operações Relativas â Circulação de Mercadorias e
sobre Pre~tação de Serviços de Transportes InterestadUal .e Intermunicipal e ~de Comunicação, tendo
PARECERES favoráveis, sob n• 428, de 1990,
·
e 260, de 1991; das Comissões
- - di!_ ASsUntOS Econômicqs; e
-.de O~~stituição, Ju~~ça e Cidadaniá.
. , A PfeSid-ênci.a verifica -que hão há no plenário o quorum
qualificado necessário à votação da matéria, que é um Projeto
de Lei Complementar. Assim, a mesma é retirada da Ordem
. do .Qia, como determina o art .. 17$~ letra e, do Regimento
Interno.
O
6:

SR~ PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - ltem

Discussão, em turno único, do Projet~ de Decreto
Legislativo n• 4, de 1987 (n' 131186, na Câmara dos
Deputados), que aprova os textos do Pacto Internacional sobr:;e Direitos Civis .e Po1íticos e do Pacto Inter. nacjonàl ,sobre Direitos Êconômicãs, So-ciáíS ~- -culturais, ambos aprovados, junto com o Protocolo Facultativo relativo a esse último Pacto, na XX{ SesSão
(1966) da Assembléía-Geral das Nações Unidas, tendo
PARECERES";- sob n• 460 e 461, de 1991, das
Comissões
·
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Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação fina_l.
É o seguinte o projeto aprovado:

-de Constituição, Justiça e Cidadania, pela
Constiúicioíialidade; e
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional, favo-

rãvel.
A matéria fico_u sobre_ a mesa durante cinco sessões ordinárias, a fim de receber emendas nos termos do art. 235,
inciso II, letra d, do Regimento Interno. Ao projeto não
foram oferecidas emendas.
Passa-se à discussão do projeto em turno único.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram Permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
_
A matéria vai à Comissão Diretora, para a redação final.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVi:n•l•·4, DE 1987
(N' 131/86, na Câmara dos Deputados)
Aprova os textos do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e do Pacto Internacional sobre
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais ambos aprovados, junto com o Protocolo Facultativo relativo a esse
último Pacto, na XXI Sessão (1966) da Assembléia Geral
das Nações Unidas.
O Congresso NaciOnaJ decreta:
Art. 1~ Ficam aprovados os textos do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e do Pàcto Iilterflãcional
sobre Direitos Económicos, Sociais e Cu1tur3ís~- ambos aprovados, junto com o Protocolo Facultativo relativo a_esse último
Pacto, na XXI Sessão (1966) da Assembléia-Geral das Nações
Unidas.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzl) -

Item

7:
DiscussãO, em turno _único, do ProjetO-de Decreto
-Legislativo n' 14, de 1988__(n' 19/88, na Câmara dos
D"eputado~, que ~prova o texto do acordo entre o
Governo da República Federativa dQ Brasil e o Governo da Colômbia sobr_e S~:qidac;Ie Ap.i~;U para o
Intercâmbio de Animais e Produtos de Origem Animal,
celebrado em Bogotá, a 9 de fevereiro de 1988, tendo
-PARECERES, sob n" 468 e 469, de 1991, das
··
Comissões
- de Constituição, Justiça e CJdad!Jnla, pela constitucionalidade; e
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional, favo·
rável.
A matéria ficou sobre a mesa durante cincO~Sessões ordinárias, a- fim de receber emeridas, nOs termo~ dO
)35,
II d , o Regimento Interno.- Ao projetO não foram apresentadas emendas.
Passa-se à discussão do projeto em turno úriico. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro
a discussãO~
· · ·
· -Em 'votação.
Os Srs. Senadores que· o aprovam qlleiià.lll-Permanecer
sentados. (Pausa.)

-art.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 14, DE 1988
(N' 19/88, na Câmara dos Deputados)"
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Colômbia
sobre Sanidade Animal para o Intercâmbio de Animais
e Produtos de Origem Animal, celebrado em Bogotá,
a 9 de fevereiro de 1988.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica aprovado o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
Colômbia sobre Sanidade Animal para o Intercambio de Animais e Produtos de Origem Animal, celebrado em Bogotá,
a 9 de fevereiro de 1988.
Parágrafo único. Ficam sujeitos â aprovação do Congresso Nacional quaisquer atOs que se destinem a estabelecer
ajustes complementares.
Art. 29 Este de_creto legiSlativo entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Item
8:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado n' 93, de 1991-Complementar, de autoria do
Senador M-~~rício Çorrêa, que dispõe sobre as imunidades tributárias referentes às instituições -de educação
e de assistência social, sem fins lucrativos, tendo
PARECER sob n' 389, de 1991, da Comissão
- de Assuntos Econômicos, favorável, nos termos
·de Substitutivo que oferece.
- SoOfe a mesa, reqUerimento que será lido pelo
Sr. 1' Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N' 903, DE 1991
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 255, I, c, do Regimento Interno,
requeiro que sobre o Projeto de Lei do Senado n,. 93, de
1991, Co-qJ.plementar. seja ouvida a Comissão de Constítuição,
Jus_tiça e Cidadania.
Em 9 de dezembro de 1991. -Maurício Correa.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi} __: Aprovado o requerimento, a matéria Sai da Ordem do Dia, para
a audiência solicitada.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -

Item

9:

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição il" 16;-de 1991, de autoria do
Senador Alfredo Campos e outros Senhores senadores,
que dá nova [edação ao caputdo art. 64 da Constituição
Federal, instituindo a alternância no início de tramitação de proj_etos de origem externa. (Quarta -séssão
de discussãO.}
Em obediência ao disposto do art. 358, § 2", do Regímérlto
Interno, transcorre hoje a quarta sessão de discussão da pro-

'.
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posta e apresentação de emendas, assinadas por um terço,

no mínimo, dos membros do Senado.
Discussão da Proposta da Emenda à Constituiçüu n·• 16.
de 1991, em primeiro turno-. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso_ da palavra, encerro
a discussão.
A discussão terá prosseguimento na sessão de am_anhã.
Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Racbid Saldanha Derzi) - Passa-se à votação do Requerimento o~ 900/91,-âe urgência, lido
no Expediente, para os OfíciosS/57, de 1991.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Em
vo!ação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permaT.ecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.

A matéria a que se refere figurará na Ordem do Dia
da segunda sessão ordinária s_ubseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- Passase, agora, à apreciação do Requerimento n"-901191, de urgência, lido no Expediente, para O Profeta~ de Lei- da Câmara
n" 115. de 1991.
O Sr. Jutahy MagalhãeS- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Concedo a palavra a V. Exa
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSOB- BA. Pela ordem. Sem- revisão do orador.) - Sr. Presidente, não vOu
repetir tudo que tenho dito há várias sessões. Setia petJa
de tempo. Estamos aquí Võtando um requerimento de Urgência b para um projeto que eSpecifica destinação dos recursos
originados por adicional tarifário, criado pela Lei n'' 7.920,
de 12_ de dezembro de 1989, que cria o adicional de tarifa
aeroportuária e dá outras providências.
Não sei, Sr. Presidente, por que esse projeto não'p'oderia,
pelo menos, ter urgência c, de dois dias. Por que somos obfigados_ a votá-lo agora, sem termos condições de verificar do
que 'se trata, quais as suas conveniências e inconveníêií.ciaS?
Qual a urgência de se votar hoje, de qualquer maneira, este
projeto?
'·' ·
Sr. Presidente, tenho aqui repetido. sempre essas questões. Declarei que -p-ediria verificação de quorum ness.es·pedidos de urgência. Já uc 54 Srs. Senadores pediram a urgência,
54 Srs. Senadores deveriam estar aqui para dizer que realmente é um assunto urgente para ser votado hoje.
Po'r isso, mesmo sabendo que muito dificilmente_ obterei
o z:.poiamento necessário, pedirei verifiCação de quorum logo
que seja votado o requerimento de urgência e V. Ex• declare
o result~do.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- Vai-se
proceder à verificação solicitada, apoiada pelos Senadores
Maurício Corrêa, Eduardo Suplicy e Jósé Paulo Bisol. Solicito
aos Srs. Senadores que tomem assento em seus lugares pois
será procedida a verificação de votação pelo sistema eletró~o.

.

. .

Em votação. (Pausa.)
(Procede-se à votação)
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Guilherme Palmeira
João França
Magno Bacelar
Mansueto de Lavor
Marco Macie1
Onofre Quirian
Oziel Carneiro
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Eduardo Supliey
Jutahy Magalhães
--- Ruy Bacelar
ABSTÊM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:
Maurício Corrêa
· · Paulo Bísol
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzí) _:_Todos
os Srs. Senadores já votaram? (Pausa.)
Vai-se proceder à apuração.
Votaram Sim 7 Srs. Senadores; e Não 3.
Houve 2 abstenções.
Total de votos: 12.
A Presidênda· vai suspender a sessão pot'Í'O minutos
acionando as campainhas, para a chamada dos Srs. Senadore;
ao plenário.
·
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às 16h42min a sessão é i-eaberta às 16h58
min)
- - ·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está rea_
berta a sessão.
_-.
Vai-se procesSar nova ·verificaçãO. '
Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus respectivos
lugares, para que se possa processar a nova verificação ..
Solicito aos Srs. Senadores, que se c!D.cOri"tiiiD 'em seus
gabinetes, que se desloquem imediatamente para· o plenário,
a fim de que. se consiga o quorum_neces-sário.
O Sr. Jutahy Magalhães- Peço a palavra, pela ordem,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE {Mauro Benevides) ~ Concedo
a palavra ao nobre Senador J ut~hy Magalhães._.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (Í'SDB- BA.'Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, nãO' me recorO SR. PRESIDENTE (Racbid Sa\dÍmhaDerzi)- Nobre do de alguma "1-ed_ida regimental que possa ser 3Ctótaé:Ja 'no
Sentido de resolver a qU;esfão que vou formular a segUfr. Mas,
Senador~ esse requerimento tem cinqüénla e seíS-assinaturas,
tãlvez,_V. Ex•, com a ajudada Assessoria, consiga a'p'resentar
razão por que é urgência b.
uma· solução para o caso. O re'q"uerimento foi a:ptdvado, após
Em votação o requerimento.
Os Srs. ScriadQres _que o aprovam queiram permanecer ter sido submetidO à votação simbólica, razão pela qual soliéitei a verlfícação de quorum. Fóra.m chamados os Srs. Sena~
sentados. (Pausa.)
dores·, e tudo leva a crer que não haverá quorum·.' Fui inforAprovado.
mado de que as _Lideranças estavam dispostas ·a• transformar
O Sr. Jutahy Magalhães- Peç9 ,v.erificaçáo, :>r: Presi- ·o pedido dé urgênci'a anteriornlerite SOlicitado~ para o disposto
na letra c do· art. 336 do Regime.nto InternO. Se essa infordente.
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estará reunido às 19 horas de hoje, -para apreciação de vetos
e, se possível, realizará outra sessão extraordinária do Cona votação simbólica que aprovou a matérfã, -para não ficarmos gresso-pata apreeiãção de alguns dos 84 ciéditos suplementares
sem votar a referida urgência. Sei que é difícil encontrar uma do Poder Executivo Federal.
A Presidência, por outro lado, lembra aos Srs. Senadores
solução.
que, no próximo sábado e domingo, haverá trabalhos pela
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -V. Ex• é
manhã, à tarde e à noite. Isso significa dizer que, à instância
realmente um dos grandes regimentalistas que esta Casa tem,
da Presidência, nenhum Senador deverá deixar Brasília até
e há de convir que estamos diante de um impasse. Não posso a próxima segunda-feira, que é o término do período legisladeixar de reconhecer o processo de votação que ocorreu, ainda tivo. Portanto, é--um apelo que desejo fazer aos emine-ntes
mzis porque esta Casa estàva sapientemerite dírigida pelo Se- colegas desta Casa, no sentido de que permaneçam em Brasínador Rachid Saldanha Derzi. que me anteCeâeu nesse mo- lia, a fim de que se apreciem as matérias no âmbito do Senado
mentâneo comando dos trabalhos da Casa.
e do Co_ngresso Nacional.
.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Soube. que estavam
É um apelo veemente, instante e patético que transmito
pedindo urgência .. c" para essa proposta.
aos Srs. Senadores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação. e, logo em seguida, aos Senadores Mansueto de lavor e Magno Bacelar.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
O Sr. Magno Bacelar -Sr. Presidente, desisto da ins(Procede-se à votação)
crição.
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
O SR. PRESIDENTE (Mauro Beneviâes) - Registrarse-_á a desistência de V._Ex~. embora a Casa fique privada
Affonso Camargóde ouvi-lo com o brilho habitual.
Áureo Mello
Carlos Patrocínio
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pronuncia o
Chagas Rodrigues
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Dan~o Pereira
Srs. S~nadores, em primeiro lugar, gostaria que fosse transElcio Álvares
crito, como parte do meu pronunciamento, o editorial de
Guilherme Palmeira
hoje da Folha de S. Paulo; relativo ao Imposto de Renda
João França
Negativo, bem como a matéria do _jornal A Tarde, página
Jonas Pinheiro
12: "Imposto de Renda Negativo, o Ovo de Colombo de
Louremberg Rocha
Suplicy", onde é feita urna~ exposição-bastante coiilpleta relatiMagno .Bacelar
vamente ao projeto que foi aprovado quinta-feira, na ComisMansueto de Lavor
são de Assuntos Económicos do seriado, com caráter terminaMarco Maciel
- tivo, tendo-me comprometido e aceitado o convite do Líder
Nelson Carneiro
do PFL, Senador Maré:o Maciel, para amanhã, às 10 horas,
Ney Maranhão
fazer uma exposição à sua bancada sobre todos os fatores,
Oziel Carneiro
sobre todos os elementos desse programa. Espero poder, na
Saldanha Derzi
oportunidade, mostrar como será iefeti,vainente no interesse
Qa Nação, no intereSse público, a aprovação desse projeto.
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Inclusive, também me disponho a fazer o mesmb _juntO à
Eduardo Suplicy
bancada do PRN e junto a qualqu_er Senador que ainda, porEpitácio Cafeteira
ventura, tenha dúvidas sobre os objetivos do projeto, agradeJutahy Magalhães
cendo, mais uma vez, a forma como o Senador Maurício CorRuy Bacelar
rêa· elaborou, e muito bem fundamentadp, o parecer.
-.Sr. Presidente,~Srs. Senadores, na_s.emana passada, apreABSTÊM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES."
sentei um requerimento em que, regimentahnente, nos termos
Maurício Corréa
do art. 71, da ConstituiçãO Federal,. solicitei seja- realizada,
Paulo Biso!
pelo Tribunal de Contas da União, uma auditoria de naturefa
O SR. PRESIDENTE (Mauro Berievides) -Votaram contábil, financeira e patrimonial sobre o resultaÇo do trabaSIM 17 Srs. Senadores; e NÁO 4.
lho realizado pelo grupo, criado nos termos do Decreto_ n9
Houve 2 abstenções.
99.608, de 13 de outu,bro de 1990, que teve como conclusão
l'o'f~l de, votos: 23.
á proposição de um termo de confissão e a:ssunção de dívida
Nãp,Qá quorum para deliberação.
com concessão de garantia e outras avenças, a ser firmado
F\c;a. prejudicadO o 'requeri'mento. A ni.atéria_ a_ que_ se entre a Ele_trobrás·e as empresas Credoras do setor-elétrico
refere continua a SUa t'r~mit3çã·o itOrmai. .
que, como medida preventiva, deve ser analisado pelo TribuFiCa~ 3diãda a votação do Requerimenttniw899-.-de 1991,
n~I de Contas da União antes que seja cOn-sumada a operação
lido no Expediente.
'
---- ·
· citada.
O Senador Mauro Benevides informou-me de que este
o sR: PRESIDENtii:.(Maurp Benevides)- Volta-se à requerimento, para que o Tribunal de Contas da União possa
lista de or_adore_s.
. . , - , - - - . -- -- ~ _· _ _ fazer a apuração rigorosa desta operação, será colocado em
A. Presidência, antes Pe c.onceder a palavra ao ()Tador _pauta, proximamente, nesta semana. E eu gostaria, dada a
inscií(o~ ~éiÍ}bra aos Srs. Senadores que- o·Cé)~gieSSO Naéiàilal importância deste assunto, de discorrer sobre ele.
mação for correta, pergunto a V. Ex• se é possível desistirmos

da verificação, desde que não seja levada em consideração
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Foi justame_nte a Associação dõs_Fu_ó.ciOnáriOS da Eletrobrás que me chamou a atenção para esse acordo que está
por ser concluído entre a Eletrobrás e seus fornecedores, a
quem a Eletrobrás, por serviços prestados em 1989, deveria
algo em torno de um bilhão de dólare_s~--- __
O problema se refere à maneira Comõ á Eletrobrás se
propõe a corrigir os seus débitos e a comparação que se pode
fazer entre a correção monetária adotada para o pagamento
dessas dívidas d_a Eletrobrás junto a seus fornecedores, ou
empresas subsidiárias da Eletrobrás junto a seus fornecedores,

e o que o Governo tem dado aos trabalhadores deste País,
uma vez que o tratamento dado pela Eletrobrás é extraordinariamente melhor do que o tratamento de correção monetária
--do Governo.
Desejo registrar que, no último sábado, recebi, em São
Paulo, uma visita do Diretor-Pfesidente da Associação das
Construtoras de Centrais Energéticas que-,lendo tido Conhecimento de que eu havia apresentado requerimento nesse sentido, entregou-me um dossiê do ponto de vista das construtoras
de centrais energéticas, isto é, o ponto de vista de empresas,
tais como: a CBPO, aNorberto Odebrecht, a Andrade Gutierrez, a Camargo Corrêa e todas as principais empresas_construtoras de centrais de energia elétrica.
Passo a ler a justificativa do requerimento:
REQUERIMENTO N•
Senador Eduardo Matarazzo Suplicy (PT- SP)
Requeiro, regimentalmente, e nos termos do art.
71 da Constituição Federal, seja realizada pelo Tribunal
de Contas da União auditoria de natureza contábil, financeira e patrimonial sobre o resultado do trabalho
realizado pelo grupo criado nos termos do Decreto n~
99-608, de 13 de outubro de 1990, que teve como conclusão a proposição de um termo de conriSSão e assunção
de dívida com concessão de garantir e outras avenças
a ser firmado entre a ELETROBRÁS e as empresas
credoras do setor elétrico, que, como medida preventiva, deve ser analisado pelo TCU, antes que seja consu~ac:J~ a operaç_~o _çitada~_
Justificação
A ELETROBRÁS, empresa holding do· Sêior .Elétrico
Federal, está por conclUir, nos próximOS diã.S-,-uma questionável operação de pagamento de débitOs de suas controladas
para com empresas construtoras, segundo condições estipuladas em minuta de documento intitulado Tenno de Confissão
de Assunção de Dívida com ConcessãO de G3.raniia e outras
avenças.
Além de cada empresa controlada, das construtoras e
da própria ELETROBRÁS, a União· Federal, na qua!Ídade
de acionista majoritário da ELETR0J3RÁS, caso levada a
cabo tal operação, deverá atuar como interveniente anuente,
representada pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
Assim, como Senador da República, após -detalliadã. 3.nálise do do_cumento __ que apresento a esta Casa, cumpre-me
chamar a atenção dos Srs. Senadores para tal operação que
poderá ser lesiva a:os interesses nacionais.
· ·
Como saberrios, ãPós à põsse-âo Governo Cotfor de Mello
fOi editado o Plano de Estabilização Económica (Plano Brasil
Novo), que definiu regras eXjJlfCitas para corteção de débitos
e desequilíbrios- ecmr6inícoMfinafi&itõs- contratuais. Não são
outros os mecanismos previstos na Lei no 8.030/90 e em diver-
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_sas _Portarias compleni.entares do Ministério da Economia,
FaZenda e Planejamento, como por exemplo as de números
·
· - ·
239; 289, 307,345, 378 e 422.
--TOdo o País- foi atingido por mais um plano que, em
nome da salvação nacional, congelaria, durante determinado
_ período, preços e salários, utilizando uma única ~'bala" que,
de vez, acabaria com o dragão da espiral inflacionária.
Sem dúvida, no que diz respeito aos sal~ios, o tiro funcioM
nou, atingindo a classe trabalha_dora, que jamais perdeu tanto
quanto após IS de março de 1990.
Além disso, o congelamento não tratou de forma equâ·
nime os preços dos demais agentes económicos, privilegiando
os cartéis que sempre controlaram a economia nacional.
-- --:rstõ-fici tfansparent~ pela si-mpleS idtura da cláusula 1'
e seu parágrafo únicO do documento em questão:
Cláusula 1': "A empresa controlada confessa s,e_r~devedora
da construtora por serviços prestados até 30 de abril de 1990,
pelo valor atualizado até 28 de fevereiro de 1991, de acordo
com as disposições contratuais aplicáveis de tantos cruzeiros,
conforme demonstrado no Anexo I deste instrumento (débito
consolidado).
Parágrafo único. O débito consolidado será atualizado
pela variação acumulada do Índice Geral de Preços de Mercado (IGPM) apurado e publicado pelo Instituto Brasileiro
de Economia da Fundação Getúlio Vargas, aplicado a partir
de 28 de fevereiro de 1991 até a data de assinatura do presente
instrumento, e acrescido de juros de 12% (doze por cento)
ao ano, capitalizados mês a mês (débito consolidado atuali·
zado)".
Como pode ser verificado, para algun~ construtores parece não ter havido_ congelamento de preços, já que o Termo
de Confissão prevê o pagaménto de débitos relativõs a serviços
prestados até 30 de abril de 1990, por valores atualizados
até 28 de fevereiro de 1991 (aí incluídos os 84,32% do IPC
de março de 1990). Como se isso não bastasse, ou séja, paSsar
por cima do estipulado no Plano Collor I, constatamos_ que
tal prática se repete após a edição do Plano Collor II, já
que tais valores serão, a partir de 28 de fevereiro de 1991,
caso se concretize a operação, atualizados pela variação acumulada-doTGPM;- acrescido- âe jurcfs âeT2%--ao an-o·,~captt3li::.
zados mês a mês.
_
As aberrações ~xpressas no documento não páram aí.
As alíneas c, d e e do parágrafo r~ da cláusula 3~ prevêem
que cãda parcela do dito "Débito ConsOlidado Atualizado"
será corrigida p_ela variação da tarifa média de fornecimento
de energia elétrica, na hipótese· de esse índice ser supe"rior
à variação do IGPM acrescida dos juros acima mencionados.
Vale ressaltar que todas as recentes declarações_ do Excelentíssimo Ministro da Infra-Estrutura, João Santana, e do
Excelentíssimo Senhor Secretário Nacional de Energia, Ar·
marido Araújo, garanteni que as· tarifas de énergia- elétrica
terão reajustes sUPeriores à inflação; devêndo pasSar do valor
atual de USS 9/MWh, para US$67/MWh, a curto prazo.
E isto ainda foi salientado na _carta cte intenções do Ministro Marci1io Marques Moreira, do Governo brasHeíro, do Presidente Fernando Collor de Mello ao Fundo Monetário InternaciOnal. - - Portanto, vejam bem, aos trabalhadores ne'ga-se ajuste
de remuneração de acordo com a inflação. Para os fornecedores da ELETROBRÁS faz-se um reajuste;. COI1!_ respeito
_às dívidas de 1989, de acordo com plena correção !l]Onetária,
tom a variação- do IGPM mais 12% de juros ao ano, sendo
que sempre que o reajUste- da tarifa de energia elétrica for
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maior que a inflação, será levado em conta o aul;Jlento de
tarifa da energia elétrica. Por que razão os fornecedores deve~_
riam ter um tipo de tratamento tão privilegiado?
Ora, Srs. Senadores, estamos num tempo em que não·
podemos admitir tratamento tão diferenciado. Par~ algumas
pesso_as, a começar de nós mesmos, membros do COngresso
Nacional, a começar daqueles que ocupam hoje cargos de
alto nível nesta Nação há ajustes diferenciados muito além
daqueles obtidos pela maioria dos trabalhadores que nós mes- ·
mos determinamos. E com respeito!
_ _
À forma de se pagar dívidas da ordem cte um- bílliãó -de dólares para a ELETROBRÁS também se dão critérios
extremamente mais generosos do que aqueles concedidos aos
trabalhadores_ brasileiros.
Ora, será que issõ agrada ao Fundo MonetáriO Interna~_
cional? Sim, agrada, porque este Fundo tem interesse em
que as empresas de energia elétrica que fornecem s_ervjços,
as empresas do Sistema ELETROBRAS, tenham uma remu~
neração a mais adequada possível. Para quê? Para que o sistema ELETROBRÁS possa pagar juros pelos empréstimos concedidos pelos credores internaciom~üs em padrões muito me~
lhores_do_ que aqueles que são garantidos, em termos de ajustes, aos trabalhadores brasileiros.
Na cláusula4•, no mínimo merece ser argüida a aceitação,
por parte da ELETROBRÁS, de letras de câmbio sacadas
contra ela pelas construtoras, letras estas que "terão poder
liberatório para pagamento de tributos federais e contribuições
para seguridade social, pagamento de contas ve_nc_içlas ou vin~
cendas e faturas de fornecimento de energia elétrica das concessionárias de~distribuição, bem como para pagament9 de
débitos das empresas concessionárias junto à ELETROBRÁS
e/ou suas controladas".
Tais letras de câmbio, coflfOrme explicitadO-na Cláusula
s~, serão_utilizadas na aquisição das de_bêntures defmidp.s no
documento. Aí verificamos que o item 3 diz, textualmente;
"d) as debêntures poderão, ainda, ser utilizadas
como selo de pagamento nos leilões de privatização
sendo, diretamente, moeda de negócio com valor corri-:.
gido e acrescido_de juros, confórme previsto na Resolução n<?
__-ºa Comissão de Privatização, na-fornia
da Lei n' 8.031, de 12 de abril de 1990."
Ora, caso coi1cretízada a pretendida operação pela ELETROBRÁS, suas controladas, empresas construtoras e da
União, teremos mais uma "moeda" definida por simples Resolução da Comissão de Privatização, ampliando o já questionável conjunto de papéis que vêm sendo utilizados no processo
de transferência de ativós de estatais produtivas para o setor
privado.
Sem dúvida, dívidas contraídas_ devem s.er pagas. Todavia,
na situação ora apresentada, cabe, no mínimo, uma auditoria,
pois todos sabemos que inúmeras obtaSContratadas, ou jamais
foram executadas ou 6 foram_apenas parcialmente para atender a interesses que-merecem ser apurados.
Estudos prelíminares, realizados por técnicos do setor
elétrico, indicam impacto no Caixa da ELETROBRÁS, já
a partir de 1992, da orde_m de US$200 milhões anuais, e de
aproximadamente US$2 bilhões relativos ao prazo final dos
títulos, sem perspectivas de contrapartidas no fluxo de caixa
da empresa.
,
Sendo a ELETROBRAS urna estat_al_ produtiva e eficiente, responsável pelo planejamento de médio e longo prazos
da construção, operação e expansão do sistema elétric_o nacio-
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nal, de forma a garantir energia para parcelas cada vez ~aiJ~es
da s_ociedade. brasileira, nãó pôdemos aceitar_ qu~ d1reçoes
transitórias, responsáveis por· sua gestão, possan: vir a co~pr~
meter sua capacidade de atender às expectahva.;, nac10na1s
de um--desenvolvimento harmônico, mais justo e f~atern•:..
_ -POr tudO qUe-aéJ.ui foi dito, entendemos que estã. Casa
par-ecisa dispor, para apreciação, da versão definitiva do documento em pauta, como única-forma de questirmam~nto em
bases reais de uma operação que, no momento, nos parece
de benefícios duvidosos.
:Pelos niotivosexpostos, justifíci-se eSte I"t!querímento de
auditoria urgente pç>r parte do TCU, para que se possa, em
tempo, prevenir qualquer dano !rreparável à viabilidade financeira da bolding ELETROBRl\S.
Brasília, 28 de novembro de 1991. - Senador Eduardo
Matarazzo Suplicy.
Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores,_ como disse, recebi
a visítã do Sr- Mário de Oliveira Pinto, presidente da Associação de Construtoras de Ceutrais Elétrica. S. s•: entregou~me
um documento, onde procura esclarecer esse episódio, relativo às negociações concernentes à dívida das entidades federais.
-- Esse documento faz um histórico. Para mostrar, inclusive,
a imparcialidade da minha ação nesse assu.I).to, vou ler as
explicações dadas pela Associação de Construtoras de Centrais Elétricas:
NOTA HISTÓRICA
"Ao se· iniciar o_ Governo _ConOr, o• Sistema Eletróbrás
acumulava uma dívida superior a 1 bilhão de dólares com
os pres~!id'?~es de serviços de engenharia e fornecedores de
equipamentos (construtoras assocíadas da ACCE, consultoras
e projetistas, montadoras e fornecedoras de equipamentos).
Até então haviam sido frustrantes os esforços visando à obtenção de recursos por parte da Eletrobrás_ que,__repassados às
suas empresas controladas (reais devedoras por contrato), permi_t~ssem a essas últimas liquidar, em curto prazo, o montante
de seus débitos. De fato, as dificuldades de pagamento desses
créditos remontam ao ano de 1989, quando a insuficiência
de receitas originárias, principalmente, das tarifas de eletrici~
dade- já àquela época bastante compritriídas como tentativa
do_ Go_verno de controlar a espiral inflacionária - levou a
Ele~robrás a estudar uma operação relending que permitisse
juntar recursos no sistema financeiro internacional, capazes·
de compensar tal insuficiência. Essa operação, cuidadosamente montada, foi aprovada em todos os níveis competentes
do Execu_tivo e Legislativo Federais, recebendo já em dezembro de 19$9, de _l?a~te de vários bancos internacionaiS;- pro·
postas de participação somando lJS$150 miihiies."
· ·
Ressalto o ínterCsse dos bancos internacionais que provêem recursos para esses grandes empreendimentos para ajudar o sucesso dessa operação.
"Na vigência dp atual Governo, a operação foi considerada conflitante com a estratégia dó_ Plano Collor I, sob o
argumento de concorrer para forte expansão da base· monetária.
A ACCE dirigiu-se, então, aoS Ministérios da Infra-Estrutura e da Economja, Fazenda_e Planej~mento, proCurandO
novas soluções para os seus créditos, sucederam-se re,miões
com o Ministro Ozires Silva e membros do Gabinete da Minis··
tra Zélia Cardoso de Mello_. Dese.p._~qlveram-se ~ções _jumo
ã Eletro.brá.s e ao Minis_t~rjo da Eçoíto~ia~ bu~cando evitar
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que se consolidassem interpretações da legislação que emba- a influência das portarias, normas e outros dispositivos legais
o Plano Co_llor I, as quais visavam impor perdas elevadís- decorrentes dos planos económicos a que o País vem sendo
simas aos créditos e~ causa, por puro e simples descumpri- subjugado desde a década passada.
-Em 8 de maio de 1991, o Secretário João Maia apresentou
mento dos contratos vigentes entre as construtoras e as estatais
devedoras. O assunto foi, inicialinente, submetiâo à conside- uma primeira proposta do Governo para saldamento da dívida
ração do jurisconsulto Dr. António Carlos Cintra do Amaral, do Sistema Eletro_Çtrás. Tal proposta não era, infelizmente,
que exarou parecer evidenciando a exorbitância das resoluções ,aceitável, porque destruía o principal pressuposto sob o qual
as negociações haviam se iniciado, ou seja, a manutenção
da Eletrobrás responsáveis pelas aludidas perdas.
Em agosto de 1990, a ACCE dirigiu carta ao Presidente da integridade de valor dos créditos. De fato, os papéis-ofereda República pedindo urgência no trato da matéria-, já que cidos comportavam, de partida, um deságio violento, corresse deline~vam riscos de iliquidez das empresas credoras, forte- pondendo, pois, a verdadeiro confisco de tais cr6ditos. Não
mente atmgidas em seu capital de giro e obrigadas a recorrer havia correspondência entre a forma de pagamento pretendida
a empréstimos bancários em condições de juros altamente pelo Governo e a natureza dos créditos, já que estes são
gravosas em comparação com a correção monetãria dos crédi- representados por capital de giro das empresas credoras, obritos, prevista nos contratos de execução de serviços_e obras. gadas a financiá-lo através de operações bancárias, cujo custo
está longe de ser ressarcido pelas fófmulas de correção moneEm 13 de outubro de 1990, a Presidência da República tária previstas- nos contratos.,.
Quero, aqui, assinalar, Sr. Presidente, como é que o
baixou o Decreto n" 99.608, criando o Grupo de Trabalho
da Dívida das Entidades Federais, sob coordenação do Secre- conjunto dessas empresas, construtoras de centrais de energia
elétrica, analisa o procedimento do Governo.
~ário Executivo do Ministério da Economia, Fazenda e PlaneCom relação aos trabalhadores, estes, também, avaliaram
Jamento, na ocasião o Dr. João da Silva Maia.
Em dezembro de 1990, a ACCE fez consulta sobre as como um confisco. Os trabalhadores não aceitaram, e não
mencionadas interpretações do Plano Collor. L.ao eminente tiveram força, nem mesmo perante -os dirigentes das empresas
onde trabalhavam, nem junto ao Congresso Nacional, nem
Profe~or Miguel Reale, que produziu memorável peça jurídica, cuJa condensação, preparada peJo Advogado Moacyr Ser- com o poder de organização das centrais de trabalhadores
vilha Duarte e aprovada pelo Professor, foi publicada pelos conseguiram reCompor todas as perdas. Os trabalhadores consideraram que houve um autoritário arrocho de seus salários,
principais jornais do País no dia 10·1-1991."
e as empresas constrUtoras de centrais elétricas também proEstá em anexo o parecer do Sr. Real e.
testaram. QUem foi bem-sucedido? Prossigamos com a histó~
"Após o parecer Reale e depois de continuada insistência,
o Grupo de Trabalho da Dívida Federal ~nvocou os credores ria, para ver isso.
Após a data mencionada- e leio aqui a própria história
para uma primeira_ reunião no dia 24 __de janeiro deste ano,
quando o Secretário João Maia deu conhecimento às ãssocia- por eles relatada- foi preciso aguardar novas oportunidades
a fim de retomar as negociações, já que a equipe da ex-Ministra
ções de classe, representando os interesSes doS credores, nos
Zélla Cardoso de MeJlo a acompanhou na decisão de renunciar
seguintes parâmetros, dentro dos quais o Governo poderia
ao comando da economia do País.
oferecer solução para as dívidas de suas estatais:
Após quase quatro meses, no dia 27 de agosto de 1991,
a) o cálculo do valor da dívida obedeceria às disposições
retomaram~se os contatos Com as Grupos de Trabalho da
contratuais, em cada caso;
Dívida Federal em reunião realizada no gabinete do Dr. Luís
b) dada a impossibilidade de obterem excedentes suficientes em seus fluxos de caixa, as estatais só poderiam pagar Antônio Andrade Gonçalves, Secretário Executivo do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento. na qual esteve
uma parte em dinheiro, devendo o restante ser pago em forma
presente o Secretário Nacional de Energia, Eng. Armando
financiada, através de títulos a serem emitidos por essas estaRibeiro de Araújo.
tais, com aval do Tesouro Nacional;
-Aliás, por ocasião da reunião, pata a qual fui convidado
c) seriam debatidos na mesa de negociações: critérios
pelo Senador Marco Maciel há poucos dias, em sua residência,
de integridade de valor e negociabilidade desses títulos, juros
onde os Líderes do Senado tiveram oportunidade de dialogar
e alternativas de utilização (para pagamento· de impoStos e
com o Ministro Marcílio Marques Moreira, estando presente
obrigações parafiscaise para uso no processo de privatização).
o Dr. Luís António Andrade Gonçalves, reiterei, porque naAs associações de classe envolvidas no assunto enviaram
quele mesmo dia dava entrada a este requerimento, da imporcarta ao Secretário João Maia, datada de 30 de janeiro de
tância de se examinar este assunto, ao que o Ministro, então,
1991, dando o seu entendimento quanto aos mencionados
disse ao Dr. Luís António Andrade Gonçalves_:_ "Pr.eçis_<Un.QS
parâmetros e manifestando, por seu lado, as condições que
ver esse-assunto. Quero que ele seja examinado. O Tribunal
consideravam dever ser atendidas para que as negOciações
de Contas da União deve verificar se não há qualquer ato
--pudessem prosperar. lesivo ao interesse público, e aqui falo do ponto de vista,
Em 25 de fevereiro de 1991, a ACCE entregou carta
inclusive, ético, moral, do tratamento dado ao capital, de
ao Secretário João Maia juntando os quadros informativos
um lado, e aos trabalhadores de outro".
dos créditos das suas associadas, exclusi_ve os créditos refe''Nessa reunião, foi apresentada nova proposta de finanrentes à hidroelétrica de Xingó, por teie:rft: esses últimos sido
ciamento da dívida em questão, caracterizada pelos seguín~es
objeto de negociação em separado, entre o Consórcio Xingó
_ - _
.
e a Presidência da República~ _ __ _ _
-,:__-- _termos básicos:
A seguir, até fins de abril de 1991, realizou-se entre credo1) Os débitos das empresas do Setor Elétrico Federal
ras e devedoras urrr exaustivo trabalho de conciliação de valoserão concentrados na Eletrobrás, através_d_e operações finanres, naturalmente demorado em face do número muito grande
ceiraS e instrumentos jurídicos que serão adequada e rapida(milhares) de documentos envolvidos, a isso somada a dificulmente equacionados. Todos os débitos de empresas como
dade de levar em conta nos cálct1;los, para cada contrato,
s~m
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a Eletronorte, a CHESF e outras da região Norte do País
serão englobadas pela Eletrobrás.

2) A dívida, já calculada até 30-4-90, será atualizada até
28-2-91 pela aplicaçáo dos termos contratuais; daí, até o momento da finalização das negociações, aplicar-se-á o-indexador
IGP com juros anuais de 6%.
_
__
3) A consolidação do processo negocial será através- de
um contrato de confissão de dívida, docuõiento--ess·e, posteriormente, substituível por debêntures de tipo especial. conversíveis, a serem emitidas pela Eletrobrás em séries anuais,
com valor global equivalente ao total da dívida nela centralizada.
4) As debêntures poderão ter o seu valor nominal convertido em quantidade de quilowatt-hora pela aplicação da tarifa
de fornecimento de energia elétrica vigente na data ·ae- sUa
emissão.·
5) O investidor poderá optar, como prêmio, pela correção do montante investido mediante a aplicação a ele da diferença entre o valor da tarifa de energia elétrica na data de
investimento e-o valor na data de resgate, caso·esse último
seja superior ao valor de face.
6) O prazo total de resgate das debêntures será de 10
anos, com resgates parciais distribuídos linearmente, ano a
ano.
7) A garantia e liquidez dos papéis serão asseg_urados
pela autorização da Eletrobrás, constante da escritura de constituição das debêntures, para que elas possam ser utilizadas
no pagamento de contas e faturas de fornecimento de energia
elétrica, exclusive ICMS, devidas às concessionárias de distribuição.
8) o-Goveinó--eSfU:dará a possibilidae de assç;:gurar, através de resolução do Conselho Monetário Nacional e instruções
do Banco do Central, condições para que as debêntures assim
emitidas tenham junto a investidores inStifucioriaiS.-,-Quais serão os investidores institucionais que vão adquirir
tais debêntures?. Já o sabemos agora. Quem coordena a maneira como se garante que debêntures lançados pela Eletrobrás
para pagar essas empresas serão adquiridas no _mercado? Já
se pode adivinhar. Alguns dos Srs. Senadores poderiam dizer
quem? Não será a Previ, a Petros, a Portus, a Funcep? Claro!
Quem coordena as ações dessas empresas, das entidades fechadas de previdência, senão o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento·, senão a direção do BNDES,-do Banco
d_o Brasil, da Caixa Ec_onómica Federal, o próprio Palácio
do Planalto, a Secretaria de Assuntos Estratégicos; o Sr. Pedro
Paulo Leo_ni Ramos?
Ainda há poucos dias; recebi a visífá de diretores da
Portus que ine -informaram terem vistO", ínUin-eras~-vezes, ó
ex .. Presidente da Portus- aliás, a referida empresa está em
iiltervenção --recebendo telefonemas do Sr. Pedro- Paulo
Leoni Ramos determinando o que comprar, que tipo de papéis
_
_
adquirir -no mercadO.
Estamos diante de mais uma ação muito clara de como
o Governo, através dessas entidades fechadas de previdência,
designa o que comprar, tendo em vista que não são propriamente entidades inteiramente independentes. É preciso que
o Congresso Nacional tenha clara noção, consciência de como
age o Governo ria administração deste peculiar instniiltento
de política económica: a admiriistraÇão" do património das
entidades fechadas de previdência.
"9) Não haverá nenhum pagamento_ em dinheiro.
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10) A transacionalidade das dchêntures estará vinculada
aos prazos de res_~te, ou seja, os valores vencidos são utilizáveis para pagamento de contas de energia elétrica.
II) O contratlJ ~de confisSão de dívida poderá ser utilizado
para pagamento de débitos junto ao INSS c, eventualmente.
junto à Receita Fed<'ral, dependendo, nesse último caso, de
estudos a serem des.cnvoi'-"ldOS no âmbito do Ministério da
Ecoríomia.
12) As dehênturcs p~)derão ser utilizadas ao par para
a compra de certificado~ de privatização.
Em 2 de setemt·ro d·~ _1991, a ACCE reuniu-se com o
Secretário Armando A:aúj~ e o Presidente da Eletrobrás,
Eri_g_._José Mana SiCp1eiTa -de Barros. p<irã contiil'uar ás_negociações, quando apresent·YI uma resposta à proposta acima, jus ti~
ficando as alteraçõf"s necessárias para que os papéis oferecidos
pe!o Governo pudes-;em ter aceitação no mercrtdo financeiro,
sefri-ÇieságiOViolenro. Es~a contraproposta alinhou as seguintes alterações:
_
1) redução do prazo final de resgate das debêntureS de
10 para 6 anos;
2) aumento d_o~ juro:-. de 60( para J2l""/c ao ano. como
exigência dos agente 'i tinanceiros para podr.:r o"perá-Jos junto
aos Fundos Institucionais;
3) conversibilic!~de das debêntures em ações;
4) emissão das debêntures em-séries semestraís--c não
anuais (mantida a pri.ne1ra com 1 ano de intervalo para a
segunda);
5) uso do indexador IGPM em lugar do !GP, por ser
o mais usado no mercadn financeiro;
6)_ 'excepcionamento' do contrato de confissão de dívida
em relação ao disposto na Resolução n" 1.7I8 do Bacen;
7) uso das debêntures para pagamentos de contas de
energia etetrica. de impostOs e de contribuições parafiscais;
8) diferimento do pagamento do Imposto de Renda.
No dia 23 de setembro de 1991, ocorreu nova reunião
no Gabinete do Secretário Armando Araújo para b-uscaf um
ajuste entre as posições do Governo e das credoras. Nessa
reunião, a ACCE entregou ao Secretário Armando Araújo
e ao Eng. José Maria uma sugestão de Minuta de Contrato
de Confissão de Dívida. Foram exaustivamente debatidos,
durante quase três bocas, os aspectos divergentes que ainda
dificultavam o término das negociações. Yª-rio_s nã_o puderam
ser superados nesse encontro, combinando-se retomar os trabalhos no Gabinete do Presidente da Eletrobrás, após o exame
da sugestão de minuta referida.
No dia 4 de outubro de 1991, o Presidente da Eletrobrás
informou ao Presid_ente da ACCE quais os pontos da minuta
não _aceitos pelas áreas jurídica e financeira da empresa.
Em reunião realizada no dia 8 de_uutubro, fora_m subm!!tidas ·ao_ Presidente .José Maria as modificações introdt+~idas
na minuta em causa, a fim de atender às objeções levantadas
pe!os órgãos técnicos da Eletrobrás. Restaram ainda alguns
problemas e, por isso, foi marcada nova reuniãO para o dia
16, quando os as:::.essores da ACCE e os da Ele:_trobrás procura_ ___
__
riam chegar a um consensc.
Foram necessári::ls mais duas r~·ar.iões, noS dias 18 e 22
de outubro. pé-ira que, finalmente, hsse completadas as negociações a nível da Eletrobrás.
_ ,,._No d_ia 23 de llutubro, o_Pre_sidfllt..: Ja Eletrobrás encaminhou_expediei1te ao_Secietário Nãciona(dc Energia, ]unta:.ldo
a minuta do Contra~O de Confissão 1le Dív!dJ:.
No dm 24 de outubro de 1991. cm d~sp.::cho do Secretário
Armando Araújo t"Om o Dr. João Santana Minístro da Infra-
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Estrutura, o documento foi aprovado pelo_ Minis_tro--que, mediz.nte expediente, encami~hou-o à con~tderaçao. do Secr~
tário Executivo do MinistériO da Economm. pr. Lutz Antomo
Andrade Gonçalves."
_ __ ___ .. ..
Em anexo, termo ·de convicção e sub-r9g~_ção de divida,
com concessâo de garantia e outras avenç~s. Trata-se de u~
documento de muitas cláusulas. de considerável complexidade, assinado pela empresa controlada, mas enfadonho_ ~e
ser lido na íntegra, pela credora, pela Eletrobrás e pela Umao
Federal.
Encaminho. também, juntamente com o documento a
mim enviado pela ACCE, as razões- que, segundo o ~rof~ssor
Miguel Reale, militam no sentido da adequ~da aphcaçao d{l
Lei n" 8.030, de 1990, denominada Preservaçao do~ ~ontr~tos
de Execução de Obras. que, Sr. Presidel}te. soh~tto seJam
transcritas na íntegra, como parte do meu l?ronuncta"!ento.
CoriciUindo, gostaria de resssaltar a .'m~o~tânc.ta .de o
Tr!bunal de Contas da União, com a ma1oí Imparcialidade
e o exame mais acurado possível L'X~minar a forma d~ corre~
ção monetária e d~_i~:~~os, aqui co!o ...o.~dos nessas .debentur~~.
que constituirão um mstrumento para a Eletrobras ~~der sal~
dar as dívidas junto aos seus fornecedores, per"!ttmdo _ao
Senado Federal acompanhar de perto uma opetãçao que en~
volve nada menos do que 1 bilhão de d~l~res.
.
Sr. Presidente, solicito. portanto, seJa defenda a trans~
criçãO -dos documentos a que me referi. (Muit9 bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. EDUARDO SUPLJCY EM SEU DISCURSO:
IR NEGATíVO, o OVO DE COLOMBO"
DESUPLICY

Edlnundo Oliveira
Na manhã c~sta terça~ feira o senador EdUard9 _S!JpliÇy
(PT- SP) tL." .. ;,~ma missão curiosa, qu:ase;IDsóilta.; Num
ambiente ideológico tão distinto quanto hoshl, ele vai fa~er
uma pregação ná Pancada de senadores do PFL sobre aqui!o
que considera ~~r o se1:1 .. ovo de Colo$~;!?'' :o.ntra a sit.ua~ão
de mis_éria em que vivem cerca de 30 m~hoes de braslle~ros
- o projeto de lei que_ institui o imposto de renda negativo,
garantia de complementação de rendimento par~ as ~e~soas
maiores de 25 anos que ganham abaixo de 2,6 salános ~mmmos
por mês. Na última quinta-feira, o senador conseguiu lavrar
um tento, que ele pr~tende ver transformar~se, agora, numa
.. ,
. ,·. . :
partida ganha por goleada.
Seu projeto~ que leva o norne __de Pr:9grama çie; Garantia
de Renda Mínima, foi aprovado Pela unanimidade dos membros da Comissão de Assunto-s Económicos do Senado e conta
com o declarado apoio do PMDB, PSDBe PDT. Por si só,
isso já garante maioria em votação nQ ~plenári~_ d~__Câmara
Alta. Suplicy, porém, quer mais. Ele acert~u com o sen~dor
Marco Maciel (PE), líder do PFL, que fana uma expos•ção
sobre o tema na bancada do partido e, em troca, viu o senador
pernambucano remover obstáculos regimentais - c~mo um
pretendido pe~ido ?e vistas --- à aprovação do pr?Jeto em
comissão. Suphcy d1z estar c.onvenc1do de poder ~rur da reu,nião do PFL com mais apoio e chegar 1 no próximo ano, a
.rápida defiilíÇão--de seu-projeto na Câniara dos Deputados.

Dezembro de 199L

Leão na gangorra

A proposta ley~da por Suplicy ao Senado, em abril últi~
mo, representaria, em valores de hoje, uma complementação
de renda, paga pelo Estado, para quem ganha abaixo de C$120
mil mensais. Ou seja, o Leão seria colocado em uma gangorra.
Hoje, ele só conhece o movimento de uma única direção:
o de avançar sobre o bolso dos cerca de 5 milhões de contribuintes com faixa de renda superior a Cr$250 miL Com o
imposto de renda negativo, _o Leão passaria a transitar também
pelo universo dos demais 25 milhões de brasileiros que nada
contribuem, por insuficiência de renda.
"Depois de mais de uma década de retração económica
do País, a recessão vai empobrecer ainda mais os trabalhadores. É preciso que volte o crescimento económico .. , prega
o senador Suplicy em aberta contradição com a política econô~
mica do governo. "Meu projeto é um passo nessa direção."
A partir de 1993 e até o ano 2000, as pessoas com renda
abaixo do mínimo estabelecido seriam progressivamente bene~
ficiadas. Primeiro viriam os maiores d~_60 anos, em 1993;
no ano seguinte, os maiores _de 55 anos e assim por diante,
até se chegar aos maiores de 25 anos, no ano 2000. A ele
seria assegurado uma complementação de seus rendimentos
brutos em valor equivalente a 30% da diferença entre estes
rendimentos e o limite de renda mínima estabelecido pela
lei. Assim, por exemplo, uma pessoa com rendimento zero
receberia 30% de Cr$120 mil.(em valores de hoje), ou Cr$36
mil. · ·-·
.
O valor da renda mínima seria corrigido duas vezes por
ano, em maio e novembro, ou a cada vez que a inflação
acumulada chegasse a 30%. Cada brasileiro situado abaixo
- desta faixa de rendimento seria cadastrado pela Receita Federal e receberia a complementação através de sua própria fonte
pagadora, por exemplo, a empresa em que trabalha, ou através
da rede bancária. Em caso de fraude, o beneficiário seria
excluído do programa por cinco anos, ou em definitivo, caso
reincidente.
"Todas as recentes e volumosas denúncias contra aLBA,
o Ministério da Saúde e outros organismos do governo mostram o grau de desvios, corrupção-e má aplicação de recursos
públicos em programas sociais hipoteticamente voltados para
a população mais pobre", relaciona Eduardo Suplicy, comoargumento em favor de seu projeto. "Ele simplesmente abriria
a porta para acabar com esta situação aberrante, já expressa
em números pelo Banco Mundial, segundo os_quaís de cada
100 dólares investidos nos programas sociais do governo, me~
nos 50 chegam a seu destino". 9 Programa de Garantia de
Renda Mínima, sustenta Eduardo Suplicy, fari~ uma verda~
deira assepsia na máquina assistencial do Estado, simples~
·mente cortando o seu oxigénio.
Sem cu~tOS
Por este mesmo argumento, ele rebate objeções quanto
aos custos inflacionários de seu programa. A cada ano, .ele
explica, as fontes de recursos para o impo~~o de renda nega_hvo
seriam designadas no Orçamento da Umao, c~ os. mesmos
recursos que já são hoje destinados à área socJal, mas q~e
se perdem no ~eio do ca~inh~. "A!é~ disso, refo~ça o p_n~
cípio .da moralização do dmh~1ro publico, con: efe1tos ben~
ficos para o conjunto da máqum~ de arrecadaçao ~o Estad? .
Uma última vantagem relaCionada por Eduardo Suphcy,
em seu projeto, é que ao invés do que ditam os program-as
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assistenciais d0 governo, o próprio beneficiário vai determin
o que para ele é prioritário. "E isso é consistente com a
liberdade. É a pessoa necessitada que determinará como, e

com que bens, vai satisfazer suas necessidades."
Da direita à esquerda, uma mesma sedução
A mesma unanimidade que Suplicy conseguiu reunir na
comissão do Senado ve_m sendo colhida por ele em diferentes
correntes do pensamento económico. De um recente debate
sobre o projeto na Fundação Getúlio Vargas, no Rio, ele
trouxe o apoio do ex-ministro Mário Henrique Simonsen e
uma definição: ~'Este é um projeto que seduz ao mesmo tein-po
a direita e a esquerdan. Segundo o ex-ministro, o projeto
merece ser aprovado. O deputado e também ex-ministro Roberto Campos (PDS-RJ) é outro que também se declarou
favorável ao projeto.
Ainda no Congresso, diz Suplicy, o deputado paulista
do Partido Liberal João Mellão informou-lhe que também
apóia o projeto. E disse ao senador que o fazia seguindo
um dos preceitos defendidos pelo pensador francês Guy Sorman, um dos atuais formuLadores do liberalismo. Em outro
extremo, Suplicy relaciona economístas de esquerda, assim
como ele, que também defendem a idéia, a exemplo do petista
Paul Singer.
Apesar de tê-la amadurecido assim que foi para o-senãdo,
a idéia do IR negativo não é nova na cabeça de S1,1plicy.
Ele conta ter registrado- quando pós-graduando nos Estados
Unidos - , na disputa presidencial Nixon-McGovern, em
1972. De um lado, na assessoria económica de Ni_xon, a formulação foi feita pelo Prêmio NobeL de Economia Milton Friedman; de outro, a mesma proposta era sustentada pelos também
Nobel de Economia James Tobin e Robert Solow, que deram
assessoria a McGovern. Hoje, o IR negativoe:xiste COrito_lei
na França e é aplicado localizadamente nos Estados_ Unidos,
como em Denver e Seatle (E.O.)
IMPOSTO NEGATIVO
A aprovação, pela ComissãO de Assuntos Económicos
do Senado, de projeto de senador Eduardo Suplicy (PT-SP),
criando o Programa de Garantía de Reil-da Míniffia (PGRM),
é relevante pela preocupação social refletida na proposta.
Mas, ao mesmo tempo, suscita sérias dúvidas quanto ao realismo e à viabilidade prática de sua implantação_ no Brasil a
curto prazo.
O PGRM não é novidade, nem conceitualmente, nem
quanto a sua existência em outros parses. Vários economistas
consagrados e de distintas tendências ideológicas, como Milton
Friedman e John Galbraith, são favoráveiS a um imposto de
renda negativo.
Trata-se de recolher tributos sobre rendas acima de determinados valores e de transferir receita às famílias abaixo dos
limites de renda mínima fixados pelas autoridades. Legislação
semelhante foi criada na França em 1988, valendo avaliar
em detalhe sua eficácia como mecanismo -redistiibutivo.
Há, contudo, que haver realismo quando se propõe aplicar o dispositivo no Brasil atual. A economia vive um franco
processo recessivo; e o número de indivíduos potencialmente
beneficáiios do programa ultrapassaria a metade da população
economicamente ativa. Isto sem falar nas dificuldades de comprovação de renda e nos controles administrafivo-snecessáriós.
Ainda não se dispõe de estimativas- acerca -do custo do
programa para o erário. Embora o projeto defenda uma im-
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plantação gradual, a ser completada apenas no ano 2000 1 é
forçoso constatar que o Estado brasíJeiro conhece uma pro·
funda crise fiscal, o que inviabilizaria a obtenção de recursos
para o financiamento do PGRM ·serri elevação da carga tributária.
O programa revela uma meritória intenção de socorrer
os mais necessitados, e de erradicar a miséria absoluta. Resta
saber se a sociedade está ciente dos custoS que isto implica
e se está disposta a aceitar uma maior tn"butação.
Durante o discurso do Sr. Eduardo_Suplicy,
o Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Rachid Saldanha Derzi, 3l' Secretário.
O SR- PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr~P e Srs. Senadores, venho à Tribuna para registrar a realização, de 25 a 27 de novembro último, da I Convenção da Delegacia da Adesg-DF. Fiel
aos princípios e aos objetivos- que nortearam sua: criação e
que caracterizam sua atuação, a Associação dos Diplomados
d~ Escola SuperÍOJ: de Guerra tem procurado, ao longo dos
anos, contribuir para o desenvolvímento e para a solução
dos graves problemas nacionais.
Presidida pelo ProfeSsor José Carlos Brandi Aleixo, a
Adesg-DF vem de promover sua I Convenção. A programação
do _evento demonstrou, com nitidez, a criteriosa eSColha de
um ternário plenamente identificado com a atualidade brasileira.
Centrados na ordem econômica, os painéis propiciaram
a exposição de temas fundamen-tais para a compreensão do
atual movimento vivido pelo Brasil. Expostos com precisão
e debatidos em profundidade, foram abordados: "Imposto
único sobre as transações", tendo por expositor o Deputado
Flávio Rocha, debatedores os Doutores Dario de Souza Clementina, Nuri Andrauss Gassoni e Eivany Sílva, atuando como moderador o Dr. Itamar Vieira da Costa; "Economia
Brasileira Atual - Análise e PerspectivaS", com exposição
~.-cargo ·dos Doutores Roberto Macedo e Dorothéa Werneck,
os debates com os DOutores Dércio Garcia Munhoz e César
Manuel de MedeirOs, e o Dr. Roberto Boccacio Piscitelli como
moderador; ''Mercosul'', painel que teve na D~ Rosita Edler
Carvalho sua moderadora e os seguintes expositores: Ministro
Carlos Chiarelli; Embaixador José Manuel de La Sota, da
Argentina; Embaixador Rubens Antonio Barbosa, do ltamaraty; Ministro-Conselheiro Octávio Brugnini Garcia Largos,
do Uruguai; Conselheiro Juan Alfredo Buffa, do Paraguai.
Além dos painéis temáticos, a Convenção, aberta pelo
Governador do Ditrito_ Federal, Joaquim Roriz, contou com
a presença do Sr. Ministro da Justiça, Jarbas Passarinho que pronunciou cOhferência - , além de ter ouvido pales:tra
do representante do Ministério da Marinha, Capitão-de-Mare-Guerra Marcos_ Augusto Leal Azevedo. À sessão solene
de encerramento, oportunidade em que foram homenageados
ex-Delegados e diversas entidades, compareceu o Sr. Ministro
do EMFA, General-de-Exército Antonio Luiz Rocha Veneu.
Ao cumprimentar os participantes e idealizadores da I
Convenção da Delegacia da Adesg-DF, presto minha homenagem e meu reconh~cimento ao extraordinário papel exercido
pela Associação nO cenário brasileiro. Nesse sentido, por sua
abrang_ência, pelo significado de seu conteúdo, faço questão
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de registrar nos Anais desta Casa o discurso pronunciado
pelo professor José Carlos Brandi Aleixo, por ocasião da abertura dos trabalhos da Convenção:
-- · -"Inicialmente invoco a proteção de Deus para todos os
nossos trabalhos e homenageio os colegas que já partiram.
Em sete de dezembro de 1951, criou-se, no Rio de Janeiro, a Associação-dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Este preclaro Centro de Estudos,fundado em 1949, já
havia promovido dois cursos. Ata de sete de junho de 1971
registra o surgím_~_~f6 da Adesg no Distrito Federal, cabendo
ao Cel. Venicio Alves e Cunha a sua direção.
Para comemorar efemérides tão faustas, oito e quatrO
lustros respectivamente de existência, realiZa-se esta Primeira
Convenção de Brasflia, nas dependências da hospitaleira Confederação N acionaJ dos Trabalhadores no Comércio, presidida
por ilustre adesguiano da Turma Juarez Távola, o Ministro
Antonio Alves de Almeida.
São também objetivos importantes deste nosso conclay~.:_
1. Promover o maior cóngraçainenfo de esguüinos, ad-esguianos e colaboradores, particularmente os do Distrito Federal ou nele residentes. _
_ .
____ _
2. DiscUtir a Adesg numa perspectiva de modernidade.
Possíveis sugestôes de aprimoramento de Estatutos poderão
ser discutidas e eventualmente encaminhadas à Direção Nacional.
3. Homenagear bs ex-Delegados- que tanto contribuíram para o fortalecimento da Adesg, assim como a~ entidades
que lhe deram sustentação.
4. •'Last but not least": analisar a gravidade do momento
económico e seus reflexos nas expressões do Poder Nacional
e suas possíveis soluções.

Dentro da natural exigüidade de tempo o prograiJia desta
Convenção focaliza temas políticos,. económicos e milhares.
Tendo em conta a conveniência democrática de ouvir pontos
de. vista diversos, foram organizados tr~s painéis, um sobre
o Imposto único, Outro sobre a atualidade económica e oterceiro sobre o Mercosul. Este último conta_com a presença
do Ministro Carlos Chiareiii, dos Embaixadores Rubens Barbosa, do Itamaraty, e Manuel de LaSota, da Argentina, representantes das Emba~xadas do Paraguai e do Uruguai, ou seja,
conta com participaçãO -de todos os quatro países que ~an_1.m
o Tratado de Assunção, em 26 de março·deste ano.
Na noite de amanhã, no Memorial JK, o renomado Quarteto _de Brasília brindará os convencionais COm o belo programa cultural ao qual estão todos conviUadoS.
Nas duas últimas décadas, a Adesg-DF promoveu vinte
Ciclos de Estudos de Política e Estratégia com duração aproximada de quatro meses cada um, assim COIIlQ numerosos seminários e cursos mais breves. O ano de 1991 assinalou-se também pela realizaç_<!_o de um Çiclo de Esi_udos fora dÕ Plano
Piloto,intitulado: "Taguatinga, Geopolítica de um Pólo Estratégico", com trabalhos sobre a indústria, _s_aneamento e transporte da região. Estabeleceu-se nesta cidade satélite uma representação da Adesg-DF hlcumbida, ouirQssim, de Ceilândia
e Samambaia, confíãda ao Editor Jairo Natal.
A Adesg-DF já diplomou em seus 20 Cepe mais de duas
mil pessoas que·- melhor conhecendo a reali~ad~ _nacional e
regional, poderão servir com maiorco-nipetê~cia e qualifi~ação
ã comunidade. Valoriza-se muito o es.pTrífo de equipe. Os
trabalhos dos diversos ciclos são valioshs' subsídios para o
equacionamento e_solução_dos problemas que se enfrentam.
São muito relevantes também artigos publicados na revista
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Segurança e Desenvolvimento e na Revista da Escola Superior
de Guerra.
A Adesg é uma Escola de CiviSmo, onde, com as valiosas
luzes de sólida doutrina e metodologia, se procede ao estudo
radiográfico da realidade brasileira. Há n.a família adesguian·a
e em seus colaboradores, inúmeros exemplos de conhecimento
exponencial dos temas nacionais e de dedicação invulgar à
causa pátria. Mais ainda pela ação do que pelas palavras elas
preservam e projetam os valores morais e espirituais da nacionalidade.
Criada em 1951, pelos alunos formados pela ESG, con;t
o objetivo de continuar o trabalho iniciado na Escola através
da troca de conhecimentos, _a_ A,desg congrega, atualmente,
quatro mil associados. AléD1_ dos cursos de março a dezembro,
na sede, foram criados os Ciclos de Estudos da Associação,
que duram quatro meses e ventilam os mai~ _diversos_ assuntos
referentes ao País. São mais de 60.000 as pessoas, assim,
diplomadas.
A Associação dos Diplomados da Escola Superior de
Gu_erra. reúne todos quan_tos merecem a honra e- o Privilégio
~ cursar a Escola Superior de Guerra, onde se aprende a
atuar em consonância com O consagrado princípio: "E preciso
conhecer o Brasil para melhor servi-lo".
Observou, com toda a propriedade, o Deputado Antonio
Morimoto, ao assumir a Delegacia, em Brasília, em abril de
1977, que a ESG, desde suas ori_gens, de forma sistemática,
estUda, pesquisa e debate a problemática prasileira e, conseqüentemente, vários lustros antes que, em muito boa hora,
as agremiações partidáriaS fundassem seus institutos de estudos políticos. Cabe, aliás, observar que há muito espaço para
uma benéfica interaçáo entre a ADESG e eles. A ADESG
é sabidamente uma organização suprapartidária de caráter
cultural e cívico~
Predicado importante da ADESG é seu_ condão de congregar cidadãos de diversas procedências, civis e militares,
de variadas crenças, agremiações e entidades, de todos os
quad~ntes, e uni-los no patriótico afã de estudar a Nação,
equaciOnar seus problemas, dimensionar suas potencialidades
e sobretudo empenhar-se na construção de um pafs próspero,
desenvolvido, democráticO, farto e feliz, trabalhando assim
para a consecução dos objetivos naciOilais perínanentes: Entre
os diplomados está o nome sempre lembrado de Tancredo
de Almeida Neves. Entre os adesguianos hoooris causa encontra-se o Presidente Juscelino Kubischek de Oliveira.
O número de diplomados pela Escola Superior de Guerra
(4.000) e pela ADESG (60.000) é de uma minoria.
Assinala a Doutrina que ~'os membros das eiit~s,_ em
que_ pese sua vinculação_grupal específica, nãO' podem estabelecer objetivos que estejam âistanciados das aspirações_nacionais ou com elas conflitantes, sob pena de frustara a comunidade em nome da qual se propõem a agir" .2
Orte!ga_ y Gasset, contrapondo massa e minorias selet~,
diz: "O homem seleto não é o petulante que se supõe superior
aos demais ... E é. indubitável que a divisão mais radical que
cabe fazer na humanidade, são estas duas classes de criaturas:
as que se exigem muito e acumulam sobre si dificuldades
e deveres, e as que não se exigem nada especial, mas que
NOTA.S: l. A FALA do novo delegado. ADESG-DF, NOV/DEZ., 1977.
2. ESCOLA Su'PERIOR-bE GUERRA. Doutrina, 1989. Rio de
Janeiro, 1989.pP.53
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e a cooperação com os pequenos e médios proprietários para
para elas viver é ser em cada instante o que já são, sem
Ql..i:~ sll.a~_glebas sejam dotadas de fontes de água e de pequena
esforço de perfeição sobre si mesmas, '~óias que vão à derii~rigªçãg. •- va".3
A condição de minoria beneficiada com mais estudos " ---~ ComO se sabe, a Constituição prevê a criação de mecae conhecimentos da realidade nacional constitui grande res- rii_Sino~ ~es~inà.Çios a promover o desenvolvimento de regiões
ponsabilidade. Exige-se mais de quem recebe mais.
. menos ·favorecidas, propiciando com isso a redução das desiguald~d?.s i-egionais. Esses mecanismos devem consistir, basiÉ esta a inspiração que sem dúvida esteve muito presente
compreendendo, dentre
nos pr6ceres de nossa Pátria que reverenciamos e honramos, carnim~C'; -et:u: incentivos regionais,
9
tais como: Alexandre de Gusmão, Joaquim José da Silva Xa- j)utii>s/hos't~rmos do art. 43, § 2 , inciso IV. da Constituição,
vier (Tiradentes), Luiz Alves de Lima e Silva (Duque de \'j'~pliorida<J:e para o aproveitamento económico e social dos
r'tQs,e;das massas de água represadas ou represáveis nas regiões
Caxias), José Maria da Silva Paranhos Júnior (Barão do Rio
Branco) e Antonio Francisco Lisboa (1730-1814). Este ultimo de;.b~i;,ca ren.dá, sujeitas a secas periódicas''.
:~ ~ Pdc_>ridade assim prevista, no que se refere às áreas
é conSiderado por Vianna Moog, no seu conhecido livro Banatingid~ :QOr sc~cas. periódicas, será objeto de incentivo da
deirantes e Pioneiros, um paradigma para o Brasil, como AbraUnião, Çe a~or~_cQrn o estabelecimento no § 3~ do citado
ham Lincoln o é para os Estados Unidos.
O valor intrínseco das obras do Aleijadinho (1730-1814) art. 43/t}u~.'é preciSamente aquilo de que o meu Projeto
é consabido. Um dos maiores, talvez mesmo o maior escultor trata.
Essa.prOpost':l. de regulamentação, portanto, como afir~
das Américas, legou à posteridade patrimômio -artístiCo inapreciável. Mas há na sua vida outros ensinamentos eloqUentes. mei na.justifícaçãci do projeto, "vem complementar o ordenaManifestou, sobejamente, espfrito de equipe, a ponto de fazer mento jurídiÇp., para a reestruturação da base económica no
de seus servos seus colaboradores e discípulos. Não guardou, meio rural, terl:do }:onmo principal instrumento a irrigação,
que proporcidíJ.(\.áQft'fentos na produção e produtividade aaroegoisticamente, sua-ciéncül e arte para si. COmpartiu-a. Recurpeçuária em regíõe:s de baixa renda e minimiza os efeitos
sos amealhados com o suor de seu rosto foram distribuídos
-.c ~ entre pessoas carentes. Com iniciativa e -espírito de brasili- das secas".
Por isso mesmó; o incentivo da União, nesse particular,
dade, aproveitou material nacional, a pedra-sabão, sem imdeve .consistir, coma_· está previsto no Projeto, na respectiva
portar o oneroso e distante mármore de carrara. Sob dores
definição consta.ÍltedQSPlanos Nacio-nais de Desenvolvimento
lancinantes, mesmo sem os dedos inferiores e superiores, não
e d~ Lei de DiretriZe~ Orçamentárias, bem assim como Planos
desfaleceu. Precursor dos aparelhos de prótese, ele mesmo
Regionais de Desenv.Qlvimento, a cargo das agências encarredesenvolveu instrumentos que lhe completavam as mãos e gadas de sua elaboi3.Ção e execução.
joelheiras que lhe possibilitavam mover-se de um lugar para
A verificação dó_· atendimento a essa prioridade, inserida
outro. Viveu a sua fé de maneira exemplar. Inspirou-se nas na Lei de Diretrizes -Orçamentárias, incumbe ao Congresso
Sagradas Escrituras pârá suas obras de arte.
·
Nacional.
CONCLUSÃO
Quero finalmente agradecer a presença de todos e em
particular da Exm• Sra. Vice-Governadora do Distrito Federal, Dra. Márcia Kubitschek e do Exm' Sr. Chefe do EstadoMaior das Forças Armadas, General-de-Exército Antonio
Luiz Rocha Veneu, que muito nos honrou nesta manhã de
gala.
Estou certo de que a participação de todos nesta Convenção muito contribuirá para a conseCução de seus objetivos
e, conseqüentemente, para a segurança, a paz, o desenvolvimento e a justiça social que tanto se deseja para o nosso
País. Muito Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUT AHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senadores,
venho dar conhecimento à Casa, na sessão' de hoje, da tramitação do Projeto de Lei do Senado n' 101, de 1991, que
apresentei em maio do corrente ano.
O objetivo do projeto é regulamentar o diSfOSto no §
3~ do art. 43 da Constituição, assegura-ndo incentivo da União
~ r~1:1Pe!ação de terras áridas nas regiões de baixa renda,
Notas: 1.

A fala do Novo Delegado. ADE_S_G-PF, nov. dez., 1977.

2.

Escola Superior de Guerra. Doutrina 1989. RJ, 1989. Pg. 53
3.

ORTEGA Y. GASSET. A REBELIÃO DAS MASSAS, Rio de

4.

VIANNA MOOG C. Bandeirantes e pioneiros, paralelo entre
duas culturas. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira. 1969 p.

Janeiro, Livro Ibero-Americano, 1958 P. 59.

333-44."

- Por outro lado, proponho no Projeto que, não só a União,
mas os Estados, o Qistrito Federal e os Municípios prop·iciarem a prestação de assistência técnica e iricentivos creditíciõs a pequenos e mÇdios proprietários ruraís, estabelecidos
em regiões de baixa renda, vitimadas p9r secas periódicas,
a fim de que esses proprietários, por si próprios, realizem,
em suas glebas, as obras necessárias para se abastecerem de
fontes de água e de pequena irrigação.
Evidentemente, os meios pelos quais o Poder Público
propiciará os benefícios a esses proprietárioS compreendem
a concessão de financiamentos, com juros. favorecidos e encargos diferenciados, fazendo-se a alocação dos recursos correspondentes nos planos governamentais de curto, médio e longo
prazos .
.Tenho a firme convicção, Sr. Presidente, sro~ e Srs. Senadores, de que a medida proposta, urna vez aprovada e adotada,
permitirá ao País a superação de um problema secular, que
aflige uma imensa região do territóriO JuiCionai.
Se considerarmos, ademais, que a Constituição·, -no seu
art.. 159, inciso I, alfnea c, ao dispor que a União entregará
3% do produto da arrecadação dos impostos sobre a renda
e sobre produtos industrializados para aplicação em programas
de financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-OeSte, destina metade dos recursos ao Nordeste para o semi-árido, pode-se imaginar o que o Projeto
em questão representa, concretamente, pãra a solução desse
angustiante problema.
_Outras considerações em tomo do assunto constam da
juStificação do Projeto, que espero· ver aprovado, sem mais
demora, nesta Casa.Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- V. Ex•
será atendido, nobre Senador.

Com a palavra o nobre Senador Mansueto de Lavor.
(Pausa.)
S. Ex~ não está presente.
Com a palavra o nobre Senador Magno Bacelar. (Pausa)
S. Ex~ desistiu da palavra.
_ __ _
A Presidência, em atendimento â solicitação da Secretaria
de Cultura da Presidência da República e ãs designações feitas
pelo Exm'? Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, Ibsen
Pinheiro, comunica- que indicou o" Senador Marco Maciel e
os Deputados Ibrahim Abi-Ackel e Genésio Bernardino para
integrarem, na gualidade de representantes do Poder I,.egislativo, a Comissão do Bicentenário da Inconfidência Mineira.
A Presidência lembra ao Plenário que comparecera aó Senado no próxirriO diã 11 do corrente, às 14h30min, S. E~
o Ministro do Trabalho e da Previdência Social, Antônio Rogério Magri, atendendo à convocação feita através do Requerimento n• 666/91.
As inscriçõesparaas interpelações ao Sr. -Ministro estão
abertas a partir de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar-os trabalhos designando
para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-lPROJETO DE LEI DA
CÂMARA N' 109, DE 1991 ..
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
(Tramitando em -con]unto com o Projeto de Lei do Senado n• 162 de 1991).
Discussão, em turnO únko, do Projeto de Lei da Câmara
n• 109, de 1991 (n• 1.448/91, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dispõe sobre a instituição
do Programa Nacional de FinanciarrienTCl da Cultura e dá
outras providências. (Dependendo de pareceres das _Çomis~
sões de Assuntos Económicos e de Educação).

-2PROJETO DE LEI DO
SENADO N' 162, DE 1991
(Em--rCiime de urgência, nos termos do
art. 336; c, do Regimento Interno)
(TramitandO em conjunto Coni o PrOjeto -de Lei dã Câmara n• 109, de 1991).
DiscriSsão;em turnb únlcó, do Projeto de Lei do Senado
no 162, de 1991, de autoria do Senador Francisco Rollemb~rg,
que cria incentiVos â pfonlOção de natureza cultural e artística.
(Dependendo de pareceres das Comissões de Assuntos Económicos e de Educação).

-3PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 171, DE 1989-COMPLEME'NTAR
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n"' 171, de 1989-Complementar, de autoria do Senador Femando Henrique Cardoso, que define, nos termos do inciso I
do art. 161 da Constituição Federal, o valor adicionado para
fins de cálculo da participação dos municípiqs na -Receita do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Merca-
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darias e sobre Prestação de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, tendo
PARECERES favoráveis, sob n"" 428, de 1990, e 260,
de 1991, das Comissões:
- de Assuntos Económicos; e
- de Constituição, Justiça e Cidadania.
~4-

PROJETO D.E.LEI DA
CÂMARA N• 86, DE 1991
Discussão, em turno único do Projeto de Lei da Câmara
n• 86, de 1991 de 1991 (n' 4. 784/90, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente_ da República, que dispõe sobre
a preservação, organizaç_ão e proteção dos a_cervos documentais privados dos Presidentes da República e dá outras provi~
dências, tendo
PARECER favorável, sob n• 457, de 1991,.da Comissão:
- de Educação.

c.:sPROJETO DE RESOLUÇÃO
.
N'91,DE1991
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nn
91, de 1991 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos como conclusão de seu Parecer no 498, de 1991), que
autoriza o Governo do Estado da Bahia a emitir e_ colocar
no mercado, através de ofertas públicas, Letras Financ_eiras
do Tesouro do Estado da Bahia (LFTBA) destinadas ao giro
de 88% das 2.162.262.610 LFTBAvencfveis no 1• semestre
de 1992.
-6PROPOSTA DE EMENDA Â
CONSTITUIÇÃO N' 16, DE 199i
DiscusSão, em turno iiniCo, da Proposta de Emenda à
Constituição n? 16, de 1991, de autoria do Senador Alfredo
Campos e outros Senhores Senadores, que dá nova redação
ao caput do art. 64 da Constituição Federal, instituindo a
alternância no início de tramitação dç projetas de origem
externa. (Quinta seSsão de discussão.)
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Está
encerrada a sessão.
(Lev_anta-se a sessão ás ~7h45min,)
ATOS DO PRESIDENTE
ATO DO PRESIDENTE N• 813, DE 1991
Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa fixada no Orçamento do Senado Federal, para o exercício
de 1991.
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições
que lhe confere o Regimento Interno, e tendo em vista o
disposto no art. 54, § 4•, da Lei n' 8.074, de 31 de julho
de 1990, resolve:
Art. 19 FiCa altenido, na forma dos Anexos deste Ato,
os Quadros de Detalhamentos das Despesas fixadas nos Orçamentos das Unidades 02.101- Senado Federal e 02.102Centro GráfiCo.
.
Art. zo Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os efeitos a esta data.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 6 de dezembro de 1991. - Senador
Mauro Benevides, Presidente.
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ATO DO PRESIDENTE N• 814, DE 1991
ATO DO DIRETOR-GERAL
O Presidente do Senado Federal, no uso de sua compeATO DO DIRETOR-GERAL N• 8, DE 1991
tência regimental e regular, em conformidade com a delegação
O Diretoi-Geral do Senado Federal, no uso de sua comde competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão petência regimental e regulamentar, resolve:
,
Diretbrã n~ 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o
Ar!. 1• Designar os servidores LUCIANO ARAUJO
que consta do Processo n• 007953/91-7.
SILVA, Técnico Legislativo da Subsecretaria de AdminisResolve alterar o Ato desta Presidência n 9 29/90, publi- tração de Material e Património; JOSÉ NALVO GUALBERcado no DCN, Seção II, de 27-3-90 e republicado no DCN, TO PEREIRA, Analista Legislativo da Subsecretaria de AdSeção II, de 29-11-90, para manter aposentada a servidora ministração de Material e Património; ADALBERTO PAUANA VALDEREZ AYRES NEVES DE ALENCAR, Ana- LINO SID, Técnico Legislativo do Gabinete do Senado Élcio
lista Legislativo, Classe "Especial", Padrão III, do Quadro _Álvares; JOSÉ PEDRO, Analista Legislativo da Comissão
Permanente do Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso de Constituição e Justiça e JOSÉ DE SOUZA, Técnico LegisIII, alínea a, da ConstitUição da República Federativa do lativo da Subsecretaria de Administração de Material e PatriBrasil, combinado com os arts. 67, 186, inciso III, alínea a mônio para, sob a presidência do primeiro, comporem a-Coe 193, da Lei n9 8.112, de 1990, bem assim com as vantagens missão incumbida de proceder ao levantamento físicoMfinanda Resolução SF n• 21, de 1980, a partir de 29-4-91, com ceiro de tdoos os bens patrimoniais móveis do Senado Federal,
proventos integrais, observado o disposto no art. 37, inciso para fins de encerramento do exercício financeiro de 1991.
XI, da Constituição Federal.
Art. 211 No relatório final deverão ser indicadas a_identiSenado Federal, 9 de dezembro de 1991. - Senador ficação de cada material, individualmente, a localização, o
Mauro Benevides, Presidente.
--estado de conservação e ·a destinação daqueles passíveis de
reforma e/ou alienaçã_o.
ATO DO PRESIDENTE N• 815, DE 1991
Art. 3" Havendo necessidade de convocação de serviO Presidente do Senado Federal, no uso de sua compeM dores para auxiliarem nos trabalhos da ComiSsão, esta encamitência regimental e regulamentar, em CõrifOrmidade com a nhará solicitação, por escrito, ao titlar da unidade em que
delegação de competência que lhe foi outo-rgada pelo· Ato o servidor estiver lotado.
Senado Federal, 9 de dezembro de 1991.- Manoel Viveda Comissão Díretora n~' 2, de 4 de abril de 1973. e tendo
__llS_ (l_e Magalhães, Diretor-Geral.
em vista o que consta do Processo n' 015.734/91.9.
Resolve alterar o Ato desta Presidência n" 244, de 1985,
ATA DA COMISSÃO
publicado no DCN, Seção II, de 5-11-85, para manter aposenCOMISSÃO DE ASSUNTOS ECO_NÔMICOS
tado o servidor MURILLO ALBUQUERQUE MACIEL,
no cargo de Analista Legislativo, Classe Especial, Padiao III, 34• REUNIÃO, REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE
do Quadro de Pessoal do Senado _Fed~ral 1 nos termos do
1991
art. 40, inciso III, alínea a, da Cortstituii;ão- da República
Federativa do Brasil, combinado com os ~rts. 6? ,_parágrafo
Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e seis de novemúnico; 186, inciso- III, alínea a e 193, dã Lei o~ 8.1 f2, de bro de mil novecentos e noventa e um, na sala de reuniões
1990, bem assim com o art. 11 da Resolução SF no 87, de da Comissão, Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência
1989, e as vantagens da Resolução SF n~ 21, _de 1980, com do Senador Raimundo Lira, com a presença dos Senhores
proventos integrais, a partir de 17-9-91, observado o disposto _Senadores: Elciv Álvares, Nabor Júnior, Beni Veras, José
no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Richa, Esperidião Amin, Meira Filho, Valmir Campelo, RoM
Senado Federal, 9 de dezembro de 1991. - Senador nan Tito, Jonas Pinheiro, Dario Pereira, Henrique Almeida,
Mauro Benevldes, Presidente.
Maurício Corrêa, Levy Dias, GariP~ldi Alves Filho~ Mário
Cova:s, Jóão Calmon e Eduardo SuPiicy, reúne-se a Comissão
ATO DO PRESIDENTE N• 816, DE I99l
de Assuntos Económicos. Deixam de comparecer os Senhores
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe- Senadores: Alfredo Campos, Aluízio Bezerra, César Dias,
tência regimental e regulamentar, em _conformidade_ com a Cou!in~o __J~rge, José Fogaça, Ruy B_acelar, Guilherf!.l~ ?ai~
delegação de competência qUe lhe foi outorgada pelo Ato meira, José Eduardo, Nelson Wedekin, Júnia Marise, Albano
da Comissão Diretora, n~ 2, de 4 de abril de 1973, e tendo Franco, Moisés Abrão e Amazonino Mendes... Havendo número-regimental, o Senhor Presidente dedara abertos os trabaem vista o que consta do Processo n 9 014.973/90-1,
Resolve aposentar, por invalidez, o servidor ORMINDO lhOs, dispensando a leitura da Ata da reunião"' anterior, que
PEREGRINO LEITE; Analista Legislativo, Área de Pro- é çiada por aprovada. A seguir Sua Excelência comunica qtie
cesso Legislativo, Classe 1•, Padrão Iq, do Quadro _Perma- ;:t reunião destína~s_e à expásição dós Doutores Salomão Ronente do Senado Federal, nos termos do Art. 40, i"nciso I, temberg, Secrtário Nacional de Direito Econômico, Celsius
da Constituição da República Federativa_do Brasil, combinado Antônio Loder, Diretor do Departamento de Abastecimento
com os arts. 186, inciso I, e 67, da Lei n' 8.112, de 1990, e Preço e Dorothéa Fonseca Werneck, Secretária Nacional
bem assim com os arts. 490 e 942, § 29 ~ do Re_gulamento de Economia, com a finalidade de prestar esclarecimentos
Adminístrativõ do Senado Federal, e o art. 11 da Resolução sobre os abusos praticados por empres3rios, em face dos reaSF n"' 87, de 1989, coro proventos proporcionais ao tempo- justes de preços concedidos pelas Câmaras Sétoriais. O Senhor
de serviço, à razão de 27/35 (vinte e_cinc:o trinta e cinco avos), Presidente convida o Senador Tito a fazer parte da Mesa
observado o disposto no art. 37, in"ciso XI, da Constittiíção- náêJ.ualidade de Vice-Presidente e, em Seguida. passa a palavra
à DoUtora Dorothéa Fonseca Werneck, qpe explica as estratéFederal.
Senado Federal, 9 de dezembro de 1991. - Senador gias de controle e monitoramento de preços adotadas pela
Secretaria, traçando- um perfil do mecanismo inflacionário
Mauro Benevides, Presidente.
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brasileiro. Encerrada a fala da Secretária, o :S~nhor Presidente
concede a palavra ao DoutorCelsius Antônio Loder, que
se coloca à disposição dos _Senhores Senadores para qualquer
esclarecimento, comunicando que deixará para a Doutora Do~
rothéa Fonseca Werneck a tarefa de conduzir a exposição.
Prosseguindo, o Senhor Presidente convida o Doutor Salomão
Rotemberg para que faça suas considerações. Afirmando que
a eco-nomia brasileira trabalhou sempre em termos setorfaís,
o Doutor Salomão Rotemberg esclarece que a Secretaria não
atua sobre associações, mas sobre empresas. O Secretário
declara que o papel da Secretaria é, a médio prazo, o de
incentivar o estabelecimento de preços feito empresa a empre~
sa. Terminada a exposição do Doutor Salomão Rotemberg,
o Senhor Presidente franqueia a palavra aos Senadores que
queiram interpelar OS Senhores convidados. Parti_cipam dos
debates os Senadores: Esperidião Amin. Dario Pereira, Levy
Di-as, Eduardo Suplicy, Mário Covas, Raimundo Lira, Valmir
Campelo e Nabor Júnior. Não havendo mais _quem queira
discutir, Sua Excelência agradecer-lhes a presença e encerra
a reunião às quatorze horas e quinze müu.itos, lavrando eu,
Dirceu Vieira Machado Filho, a presente Ata que, lida e
aprovada, será assinada pelo Senhor.Presidente. Senador Raimundo Lira, Presidente.

ÍNTEGRA DO APANHAMENTO TAQU!GRÁFICO
Anexo à Ata da 349 Reunião da Comissão de Assuntos Económicos, realizada em 26 de novembro de 1991,
às dez horas, referente à expos{çãõ dos Doutores Salomão Rotemberg, Secretário Nacional de Direito Económico, Celsius Antônio Loder, Diretor do Departamento
de Abastecimento e Preço e Dorothéa Fonseca Werneck,
Secretária Nacional de Economia, com a finalidade de
prestar esclarecimentos sobre os abusos praticados por

empresários, em face dos reajustes de preços concedidos
pelas Câmaras Setoriais, que se publica devidamente
autorizada pelo Senhor Presidente, Senador Raimundo
Lira.
· OSR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Srs. Senadores,
vamos iniciar agora a 34~ Reunião da Comissão de AsS~fltOS
Ecnnômicos.
- .... _ .
Assuntos da pauta: exposição dos Srs. SalorJlãO Rote_m~
berg, Secretário Nacional de Direito Económico;- Ceisius An~
tônio Loder, Diretóf -dO -Departamento de Abastecimento' de
Preços e, novamente- aq-ui nos honrando, a Dra. Dorothéa
Fonseca Werneck. Secretária Nacional de Economia. co-rn
a finalidade de prestar esclarecimentos .sobre os abusos ptati~
cados por empresas, em face dos reajustes de preços concedidos pelas Câmara Setoriais.
Na-realidade. o assunto era objeto do requerimento em
face dos reajustes de preços concedid_p_s pelas C-ªma~as S~to
riais~ mas-é-rilultb importante a Comissão ressaltar que, na
realidade, os maiores· aumentos acontece.ram apõS a liberação
dos preços. E eu gostaria de dizer isso à Sr' Secretária porque.
na realidade, esse requerimento foi feito já há-algum tempo.
Inicialmente, vamos definir quem falaria primeiro. (Pausa.)
,
Então. passamos a palavra à Dr• DÓroüiéa Werneck.
Secretária NaciOnal de Economia, que falará por alguns minutos, tempo que achar necessário para os: esclarecimen_tos devidos. Em seguida o Dr. Loder e, em-.terceiro lugar, o Dr.
Salomão. E após essas falas os Srs._ Senadores iniciarão o
processo de perguntas para aperfeiçoar e quallficar os assuntos
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~--------~==~~~
que foram-exP-ressos aqUI nã -CoffiiSsão de Assuntos E-conõmi.:::os.
Com a palavra a Dr" Dorothéa Werneck.

A SRA. DROTHÉA WERNECK - Nobre Senador
Raimundo Lyra. Senador Ronan Tito e Srs. Senadores, mais
uma vez é uma honra e uma obrigação estar dividindo aqui
com V. Ex"' as nossas decisões e a nossa avaliação de uma
área extremamente delicada, que é o tema de nossa apresentação aqui hoje, que trata da política de preços.
Serei breve, para que tenhamos bastante tempo para o
nosso debate. Mas, entendo que seja importante dar o pano
de fundo do que vem acontecento nessa área de preços.
Assumimos a Secretaria Nacional de Economia em maio
do presente ano, no momento em que airida estava em vigor
o co·ngelamento de preços. Então a nossa grande responsa~
bilidade foi no sentido de orientar o processo de descongelamento de preços com vistas a chegar. de fato, a uma eco no~
·mia de mercado. Ou seja, com o menor número possível
de preços sob controle na economia.
Quando enfrentamos uma situação 9e preços congelados
nós temos dois tipos de problemas a serem resolvidos: o pri·- íTiCiro são aqueles produtos que tiveram ao longo do período
de congelamento a1,.1mentos de custos. sejam eles por decisão.
inclusive, do próprio Governo, preços públicos por exemplo,
ou· preços que tiveram aumento em função da variação na
taxa de câmbio, ou seja, custos de iilsumos importados. Numa
situação normal, seriam essas duas únicas razões. Temos. obviamente, uma terceira que seriam para alguns produtos: matérias~primas, insumos que fugiram do congelamento e esta~
vam, de fato, praticando preços maiores.
Então. a primeira questão relevante é como se faz esse
processo de transição, a saída do congelamento, levando em
consideração os aumentos de custos dos insumos e das matérias~primas desde o período de congelamento.
Um _segundo tipo de problema igualmente importante
é que no momento em que houve o congelamento nem todos
os_ preços foram definidos num ponto de equilíbrio para a
err.-presa. É a fainosa dificuldade que vem de preço relativo.
Na data do conghlamento alguns preços poderiam estar sufi~
cientes para garantir a rentabilidade de uma determinada empresa ou setor. mas outros podem ter sido pegos muito em
baixo e outros podem ter sido pegos muito elevados. Tivemos
que nos deter a partir de maio. sob dois pontos ao mesmo
tempo: a saída do congelamento. corrigindo custos comprometidos ao longo do período e mais a correção de preço relaM
tiVO.
Tivemos nó ano passado a seguinte experiência: de uma
hora para outra-em algühs setores que tiveram os preços com;.
plementamente liberã.dos verificarilOS -o reSultado de uma cor~
rida de recomposição de preço que obrigou, de alguma forma,
a volta ao controle para esses produtos ou para esses setores.
Portanto, buscamos fazer essa transição durante esse processo,
. dentro de uma orientação que chamamos insistenteme-iiüi e .foi m_uito divulgada - a saída ordenada do congelamento.
A sa,ída ordenada ou programada, sempre negociada no âmbito 4as Câmaras S_etoriaiS. Qúçr: dizer: S3ir do_cootroJe passava
necessária e obrigatoriamente por UllJa cliscu_ssão ou ~ma négo.
_
.ciação nas Câmaras Setoriais.
Qual foi a PolítiCa adorada, que foi aprovada pelo Sr.
Ministro e publicada em Diálio Oficial, através de Portaria?
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Estabelecemos o_crit_é_rio_de conduzir es_se processo de

dc:;congelamento reclassificando os produtos em" três categorias: seriam aqueles que ao invés de congelados estariam controlados, monitorados ou em regime de liberdade. Portanto,
liberados. Então, o preço safa do congelamento e passava
a s_er reclassificado como controlado, monitorado e libe_rado.
Qual o critério para reclassificar o preço do produto dentro de uma dessas três categorias? Obviamente; a situação
do setor e, especialmente, a situação do_ mercado_, _somado
air.da o fato de que levamos cm consideração o programa
de qualidade e produtividade envolvido dentro de _cada um
dos :::.etores. Por que fizemos isso? Porque na nossa avaliação,
todas as vezes- que solicitaram aumento de preço argUmentando que a empresa estava no vermelho, que era impossível
manter-se daquele jeito, na verdade, as empresas e ou os
setores estavam brigando por margem e não por preço. O
que significa margem? É a diferença entre o faturamento,
qu~ é o preço vezes quantidade e os custos. Então, para a
empresa, para o setor produtivo o que importa é a margem.
O preço é uma das formas de se aumentar ? margem, ou
seja, se nós temos o aumento de preço dada a mesma quantidade e o mesmo custo, a diferença entre faturamento e custo
significa uma margem maior para a empresa. O que entendemos - essa foi a nossa regra do jogo - nãO foi trabalhar
excJusivarnente com preço.
Considerando que o mais correto seria trabalhar com
tocta equação: preço, quantidade e custos. A quantidade dependeria da retomada do crescimento. E V. Ex"~ seJembram
muito bem que já em abril houve a primeira sinalização de
retomada do crescimento da economia.
Abril, maio e junho nós já tiverilOs o cres-c-imento da
produção industrial. Então, mais uma vez, pegando a mesma
fórmula: se o preço é constante e a quantidade aumenta,
teríamos também aí um mecanismo de recoinponsição, de
recuperação de margem para o se to r.
Finalmente, no que diz respeito a custos nós temOs dois
grandes fatores, dois grandes grupos que afetam o custo da
empresa. Um grupo é o conjunto de decisões da responsabilidade da política econômica c da legislação, isto é, custo
na área tributária, custo na área de_ transporte, custos que
o Governo pode afetar diretamente aumentando ou diminuindo com a sua política económica e com a sua mudança
de legislação, E o segundo fator que pesa nos custos diz respeito ao programa de gestão empresarial que quanto melhor
ela for mais se poderão reduzir custos. Aí que nós introduzimos a nossa discUsSão e ·a nossa prioridade no programa
de melhoria da competitividade e da qualidade da produtividade. Nós temos exemplos já conhecidos de V. Ex~. ou
seja, uma das principais fontes de custos para as empresas
advêm do que é gasto a mais, desnecessariamente,. devido
·a retrabalho, desperdício i"efügo .. Um programa de melhoria
·de gerência pode reduzir os custos de 20 a 30% simplesmente
pela redução do refugo. retrabalho e desperdício.
Ora, nós, mais uma vez, podemos aumentar a margem
das empresas com um programa de redução de custo, sem
necessidade de recomposição de preço.
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uma variável nova, que foi a expectativa de congelamento.
A partir daí. Podemos. inclusive. identificar o surgim-ento desse medo do congelamento. O primeiro momento foi a aproximação da data da liberação dos cruzados; existiu o eritendi-mento de que haveria uma bolha de consumo e uma tentativa
das empresas de. abocanhar, de certa forma. uma fatia maíor
dO--merca~o. _brigando- com OSetor finai1ceiro, (iue também
buscava abocanhar os cruzados liberados para as aplicações
finailceirás. Naquele momento aconteceu um fenôrrieno, infeliznlente. que -levou à fofriúlÇãá da expectativa, que foi o
5~~~~c_io dizer que a inflação ia subir. Assim se ganha o
consumidor: "'cOmpre hoje, porque amanhã o preço vai ser
múor". Então começou a haver uma tendência nessa linha.
E do lado financeiro. a expectativa de uma inflação mai<;
elevada permite a oferta de taxas de juros maiores, e isso,
também, beneficiaria a apropriação desses novos cruzados
no mercado. Se V. Ex·" se lembram bem, na Vé~.,>era da liberação-da primeira tranchada de cruzados, em 15 de agosto,
havia propaganda de página in:teira de jornal oferecendo 33o/c
para aplicação em CDB.
Essa briga começou a gerar, naquele momento, uma certa
avaliação de que a tendência da inflação seria.o aumento,
E houve a coincidência da publicação de um índice do IGPM
que dava um salto na inflação naquele período de cerca de
5% -se não me falha a memória, saía de 8% e pulava
para 12, 13%, uma coisa assim, Sendo que nós sabemos isso foi amplamente discutidQdepois, em avaliação fria. quando se conseguiu parar um pouco para analisar os dados que esse fndice se baseia em informa.ç:õe$ prestadas pelas empresas. A empresa fornece o preço a ser praticado. Quando
el.a estava praticando preços superio"res_ aos congelados ela
não forne.cia esse dado, porque pela lei ela estava com seus
preços congelados. Quando nós iniciamos o processo de reclassificação dos produtos, de uma hora para outra a tabela incorporou todos aqueles aumentos praticados_em meses anteriores
que não tinham sido informados. Tivemos. _est_a_tisticamente.
o fenômeno de um salto naquele índice de inflação.

Bom, a partir daí, V. Ex•" acompanharam, houve a expectativa de congelamento: houve, com isso. a prática._ infelizmente, da remarcação preventiva de preços, dentro da idéia
de que se remarco hoje e se houver um congelamento, estou
salvo. O problema é que quando todos os agentes económicos
se comportam da mesma forma. caímos na chamada "profecia
autocumprida": se-todo mundo acha que vai haver um salto
na inflação e remarca preventivamente, o resultado é o salto
na inflação.
Já estamos aí cm agosto. setcmhro, ('Utuhro c a primeira
reação a esse aumento de preços foi uma queda na demanda.
Como seria o comportamento normal de um agente econôrni~o. dados o aumento de preçus e a queda na_ ve_n_da? Seria
reduzir o preço! A reação normal seria recuperar o mercado
reduzindo o preço. Por que isso não foi feito? Porque continuava o mesmo medo do congelamento. Quer dizer, a mesma
razão que levou a_ aumentar o preço preventivamente, não
pennitia que se reduzisse o preço. porque se pensava: "Mas
se houver congelamento, como é que eu fico?"
Então.'-chegamos ao final do mês de outubro com esse
Este foí O pànó -de fundo da políticã. ãdOtada a -partir
quadro do mercado, menores vendas, maiores estoques e prede maio, todas as diScussões no qUe diz respeito à política
ços elevados. A partir da semana em que houve aquele salto
de preços para a saída -do' Cóngelamerito feita na negoéiação
do black, podemos identificar que o comportamento da equipe
diretà dentro das Câinaras Setoriais. Esse programa veio relativamente bem durante maio; junho, julho_ e nós tivemOs que· - econôrri!~. a politicá do Governo fez com que se iniciasse
o processo de reversão de expectativas. E isso significa que
lidar, a partir do final de julho e do iníci9 de agosto, com

e
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.iá no mCs de novemhro- temos analizad9 o COf!!portamento
O segundo passo de dá quando não se resolve. Aí, temos
uma segunda,_ reunião na Secretaria Nacional de Economia,
da economia semana a semana - temos sinalizações muito
fortes de que aquela gordura criada pelo preço mais elevado
convocando as empresas, a associação de classe os nossos
como uma salvaguarda para o congelamento está come-çando
técnicos para mais uma vez se buscar urna redução de preços.
a ser reduzida - e nós tivemos, ontem, já uma sinalização Se conseguirmos, ótimo.
positiva de um índice que é extremamente seguido, olhado
Se não conseguirmos, temos um terceiro instrumento,
e acompanhado, que é o famoso índice da FIPE, de São
qu~ é para alguns produtos, voltarmos a classificar aquele
Paulo, que, pela primeira vez, deu para a segunda quadrisproduto - não o setor como um todo - dentro do regime
!oiemana de novemhro um índice de inflaÇão_ menor do que
de monitorado e controlado, no caso de ser produto já libeo da primeira quadris semana de novembro - oda primeira
rado.
quadrissemana foi 27.1 e o da segunda quadrissema foi 271.
Alternativamente, temos ainda um outro caminho, no
caso dos produtos que não têm mais o controle. ou seja.
É uma redução pequena, não esta-mos nos vangloriando
daqueles setores já liberados, que é a atuação da Secretaria
de ..tma inflação estável a 27%, mas é um sirial extremamente
positivo essa reversão de tendêncía- ÕÓ!;Iervada no índice da
Nacional de Defesa Económica sobre a qual o Secretário Salomto Rotemberg- vai entrar em detalhes. OU: seja. a partir
FIPE na primeira e na segund-d semanas de novemhro. Temos
do momento em que há uma economia de mercado funciooutros indicadores, um dos quais é o comportamneto dos
nando, questões de práticas abusivas de preços deverão ser
preç0s no atacado na bolsa de mercadorias, que desde a pritratadas no âmbito da legislação em vigor. com o tratamento
mcirc.~ semana de novembro vem apresentando, para alguns
fora da área de controle. mas na área de implementação da
produtos. queda - a queda de preço no atacado indica que
legislação existente.
em algumas seman_~s teremos a queda de preços na ponta,
Na nossa avaliaçá9. em alguns setores, de fato, tivemos
no varejo. Então, essa reversão já-estae-xplicitada, como eu
-,.,.e temos aqui exemplos, se V. Ex'' se interessarem -ptbdudisse. nesses indicadores econômicos.
tos que voltaram, por portaria, ao sistema de controle e moniUma outra ohservação geral que eu gostaria de fazer
toramento; muitos deles já voltaram a ser liberados, porque
para terminar esta mínha introdução diz respeito ao comportaé ~,.;m período em que voltam ao controle.eao monitoramento
mento dos setores que têm seus preços liberados. Não podepara que haja uma revisão da sua estratégia e da sua política.
mos nos esquecer que a nossa tradição é de controle de preços
Alguns setores também já forma objeto de uma ivestigação
nas últln1as décadas. E na saída do congelamento. quando
mais aprofundada em conjunto com a Secre_taria Nacional
o setor tc:-.n o seu preço liberado, faz parte do processo negode Defesa Eco~ômica. Apdiamos o trahalho neste loteamento
ciaflf:ü:>s. li chamada regra de saída, que é o comportamento
qu~ o se to r deve ter nos seus reajustes no prim-Ciro, no segundo
. ç _mapeamento de_ evolução de custos e. finalmente. e~ten
e em alguns casos até no terceiro més. A maioria dos setore~ dcmos que é um processo pe:dagógico _de_ aprendizagem de
muitos setoresda econ~nnia brasileir~·_
tiveram~ comr.-ortamento correto. Em alguns setores, alguns
Não foram poucas as vezes em que, depois de sair uma
produtos não ·seguiram aquilo que foi negociado dentro da
Câmara Setorial. Gostaria de ressaltar que para a Câmara
pDrtaria liherando preços. recebemos pedidos de audiência.
mesmo por telefone. com a pergunta: "Agora, o que a gente
Sctorial é convocwja e tem assento a associação de classe
faz?
representativa de cada um dos setores; <t Associação da IndúsA nossa tradição de depender_ çl~ fixação de preço por
tria de Alir.1entus, a Associac;ão da Iridústria Eletroeletrônica.
um órgão de_Guverno ft:;z_c.om que. infeli~mente. al_guns setoa Associaç5v da Indú~1tria de Máquinas e Equipamentos. A
res e algumas empresas passassem a perder a, autonomia, o
pessoa que f.".")r::..'!iCO neg:ücia está reprc5ent.ando um setor muito grande de_empres<J.S, e -nós pi"Ccisam'os e dCvemos reconhe- _conh~cimento e a experiência de como fixar os seus preços.
E claro que o mercado tem sido a principal limitação
cer que muita-s- \~czC~ n[o é possíver que diretoría de Uma
no caso dos preços liherados. Mesmo alguns setores que têm
associação de cli-'ssc rt.:~ponda pnr quinhentas empresas que
fazem parte d.a;.lh;:/c sctor ':<icndo que: muitas vezes. uma em- · um comportamento .de. recuperação extrem'!-mente. rápi_do de
preços, a maioria deles já esbarrou no tetooem qu~ o _mercado
presá nem é úõia(;<.. ·à associação. potque não é 'Obrigatória
-_:_está possibilitando o que se chama _o_ sancionamento desses
a filiação.
aumentos. E _a partir deste momento o que ::;;c tem ohservado
Portanto, qu"nd·) b-.;_ ;dentifíca-çâo de prática ahusiva de
é o recuo e uma qu_eda nos preços, ou, pelo menos. um crescipreços. O m;!-!S(' pnw·.~Cint:.·nto é o seguinte: I''- reconvomento menor .do que. a inflação qurante um pe_r(odo significamos a lideraPç;·l do ~ewt para que- ela nos confirme ou
cativo.
,
.
.
não aquela informaÇ~(fl.we obtivembs, geral~ent_e_por pesEssas s~io as primeiras oh:-.ervações. qllc Cl,l' ,go~t<!riil de
qu:sa da Sunah. pur dadn~ de jornal, por denúncias na imprenapresentar a V. Ex"', colocando-me à disposição parao_d_ebate.
sa. ou por dado~ est(~tístic•.l~ dos índices que temos desag(egaMuito ohrig.ada ..
damente -_índice$_da {:H· E, do IBGE. da FundaÇão Getúlio
Vargas. A liderariça do sét~)r convoca ·â Cm preSa ou as·e'mpreO SR: PRESIDENTE (Ralr;,u~do Lyra) _:_,: Con~~do a
sas que produzem aquel.:: detcrminad9 prC!_duto. e há esse
palavra ao Dr. CeJsius Antônio Loder, Diretor do Departaprimeiro momento cm q·JC nós. tr:1dieionálfncnte. damos 4H
mento de Abastecimento e Preços do Ministério da EcOnomia.
horas para que ela nos _informe ~o_bLG--a~ razões,_ se existem.
O SR. CELSIUS ANTÓNIO LODÉR -S; .·Presidente
as justificativas,·s.e·existcm. daquele cOmportamento, e, mais
Senador Raimundo Lyia, Srs. Senadores, é selnpre um praze;
do que isso, para ,huscar numa ncgocja__ção internc_~. do setor
voltar a esta Casa que.já )anto freqüentei na época da· Comisa rccomposiç;:io~ a ·rcvis;:io dac.:ueles_ Preços. ou sejn. voltar
são do Distrito Federal. E·um prazer estar aqui revendo alguns
atrás naquilo que tinha sido sin<!lizado, de um crescimento
dos.meus_ antigos companheiros da Comissão.
muitõ elevado. se conseguimt.'S reSo~ver o prohlema· nesse
Na verdade, gostaria apenas de colocar-me à disposição
ârr:;hitu, ótimo. E grande parti~ das qriestõcs foram resolvidas
dos Srs. Senadpres para responder a questões específicas e
nesse âmhitó.
o

•
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aquelas que n:te forem repassadas pela Sr' Secretária, porque
eu não gostaria de correr o risco de, depois dela, discorrer
sobre algum assunto, uma vez que prefiro que ela defma as
linhas gerais de nosso depoimento.
Assim sendo, fico à disposição_do_s Srs. Senadores para
qualquer pergunta. Não sei se isso Satisfaz, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lyra) -Concedo a
palavra ao Dr. Salomão Rotemberg, Diretor Nacional do Direito Económico.
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GoVeino, porque OS preços estão liberados, porém, não estabeleçam preços entre si. Realmente acreditamos que o papel
da Secretaria, em médio prazo, é bastante importante, na
medida em que pode mostrar às empresas que a atuação individual é bastante válida. Não acredito que seria possível uma
série de empresas adotar uma prática de preços preventiva
para um congelamento~ se elas não tivessem certeza absoluta
de que as outras empresas que concorrem no mercado também
o façam. Entretanto, a legislação, o direito de defesa exige
que caminhemos, que tenhamos um espaço ao longo do temO SR. SALOMÃO. ROTEM8ERG - Sr. Presidente po.
Rairilundo Lyra~ Senador Ronan--Tito, Srs. Senadores, irei
A tftulo de ilustração, trouxe quatro transparências que
me alongar um pouquinho mais, porque acho muito impor- gostaria de mostrar aos senhores, em termos de andamento
tante a colocaçã_o _que hoje tenho, uma vez que a Secretaria da Secretaria. São quatro casos; no caso dos gráficOs, seriam
Nacional de J?ireitO Económico, da qual sou titular, é bastante hipotéticos, entretanto, dá para notar o que acontece. Neste
nova. É a pnmeira vez que aqui estou. É uma maneira nova caso, seria a avaliação do INPC, e o período de tempo escolhede se ver a economia do País. Até 15 de março, quando mos maio de 1990, como podíamos ter escolh!do qualquer
a Secretaria não existia, tínhamos o Ministério da Economia outro.
atuando com uma meta, com um objetivo, tentando atingir
Escolhemos, em seguida, empresas que não têm poder
essa meta, tentando atingir o objetivo e corrigindo os diversos de mercado, que atuam sempre correndo atrás do INPC, porfatores que poderiam ocorrer no sistema eConómico, ajustan- que não têm meios de se ajustar com outras empresas. Então.
do-os para que_essa meta fosse atingida.
temos este tipo de gráfico e temos ali o dado do congelamento.
ComacriaçãodaSecretarianoGo_vernoCollor,passamos Depois vou colocar um sobre o outro, e vocês vão ver o
a ver esse processo, sem desprezar a meta, porque não pode- que vai acontecer. O terceiro caso são empresas que se ajustam
mos alterar a meta do Governo. Olhamos exclusivamente, rapidamente ao INPC. O quarto caso. que irifelizmente é
respeitando essa meta, os procedimentos dos agentes econó- a grande maioria, seriam empresas que têm sempre acima
do INPC.
micos, caminhando para essa meta. O que iSsO significa?
Atuamos diferentemente do Ministério da Economia: não
Agora, vamos colocar os quatro. Vamos notar o tipo
atuamos sobre associações, mas sobre as empreSas, olhandO de congelamento. a prevenção do con,&elamento, o congelase elas atuam, mantendo acordos de preço, fazendo acordos menta nas empresas que não têm poder de mercado: em dois
de mercado, fazendo imposições de venda, tais como vendas
ou três meses elas se recuperam~ ou menos, agora .em 40
obrigat6ri~: .I~_va is~Q .-s.:Jevar_~aquilo, por exemplo. Se as
dias. Aqui vamos ter um caso interessante: naquele ponto
empresás tmpoem restnçoes em termos de canais de distribui- arr.arelinho é a- curva do INPC. Podia ser qualquer índice
ções; e uma série de fatores dessa ordem que colãboram para de inflação; no ponto vermelho. são empresas que não canseque a economia flua como um todo.
guem nunca atingir, porque altamente competitivos; o azul,
Nesse sentido, a atuação do Ministério da Economia pode
veja ali no congelamento, naquela linha (fora do microfone).
e deve ser uma atuação muito mais pontual. A atuação da
Temos que verificar se isso foi um- abuso em função de
Secretaria NaCional de Direito Económico, qu:e é do Minis- acordos de mercado. se foi um ajuste ou se foi realmente
uma transferência de custos. Isso leva tempo.
tério da' Justiça, é uma atuação ao Jongo_do tempo. Ela tem
que ~presentar, em ~ermos de empresa, verificações de ten~ntão, a dife~e_nça fundament.a~ ep.~re o Mi.nistérit;> da
dênCias. O conceito de abuso é um conceito que vai ser aplica- Economia _e o Minis1ério da Justiça é que este último veri~íca
do em função de--um epaço de tempo, -que- póde ser, no empresas. não associações. eventualmente, associações para
mínitno·, seis meseS, porque-temos-que VerifiCar a ·capaCidade
atuarem sobre as empresas; segundo. precisamos de um espaço de tempo, pois a nossa atuação não é pontual, e, terceiro,
de geração de lucro. Temos que admitir que- a econOmia brasileira,· em funç-ãO - - temos que dar pleno e total direito de defesa, porque cOrr7m
de estágios anteriores, pOr exerriplo, do conceito de controle processos administrativos.
de preço· tipo CIP, trabalhou sempre em termos de setores.
Eventualment~. existem situações em que é possível deFornecia preço·s'Sétoriais~ Esses setoresse btganizaram e contitectar alguma coisa ~desse tipo, e, nésse caso, trabalhamos
nuam organizados e têm ainda resquícios dessa atuação. Por bastante em conjunto com a Secretária Dorothéa e canseiSso acredito que a Ministra Dorothéa falou em termospedag6- g':limos acordos em conjunto ou. sem iniciar um processo,
conseguimos uma mudança de comportamento. Isso tem acongicos: É difícil, num ·curto espaço de tempo, que as empresas
se habituem a trabalhar isoladamente, procurando a· sua martecido em muitos_ casos. Participamos também nas Câmaras
gem, procurando a sua participaÇã6 de mercado, procurando
Setoriais, e isso tem funcionado, mas_ sempre em termos de
seu lugar no mercado. Isso é realmente muito difícil de aconacordo.
tecer.
- - - -Muito obrigado.
Podemos verificar, pOr exemplo, atitudes tanto em emO SR. PRESIDENTE (Raimundo Lyra)- Vamos iniciar
presas que, pelo seu número ou pelo seu porte têm uma certa
. dominação de mecado, quanto em segmentos bastante amplos agora as fases do debate.
, e expressivos que aiilda não-sabem trabalhar no livre mercado.
Concedo a palaVra ao Senador Esperidião Amln.
Exatamente o que a Secretária Dorothéa colocou: as empre. , b SR. ESPERIDIÃO AMIN -Sr. Presidente S;s. 'sesas, uma vez liberadas, ou as associações, recorrem ao Go- _nadares. Sr• Secretáfi_a Dorothéa We_rneck Sr. Secrdtário :saverno ·par~ saber como proceder. E o_ Governo responde: lomão Rotemberg, Sr. Diretor CelsiÚs LOdef.- t:enho a -cOO.vicfaçam sozmhos. Não estabeleçam preços por iritermédio do ção de que esta reuÓião vai propiciar uin esclarecimento que
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se faz necessário acerca: dO assuntO ffiais-'lmportante para o
povo brasileiro.
Todos os sintomas do momento económico que viVemos,
todos, nos remetem a questões abrangi4as nas exposições aqui
feitas. Quero ser muito sintétiCo,

por iSso

vou coril.eÇãr-com

urna única pergunta, lembrando, porém, que ó atual governo
-isso foi relembrado ontem pelo Senador Jutahy Magalhães
quando o Dr. Romeu Tu ma_ foi_ nqmeado superindente da
Sunab, chegou a propalar a seguinte imagem, gue aliá que
seria preciso um estádio de futebol para prender todos aqueles
açambarcadores, preocupou e preocupa muitos de nós que
gostamos de futebol e de_ e~porte: praticantes de abusos de
preços. Seria necessárióuni esfãdio de futebol e mais do que
um talvez. Logo pensamos que íamoS ·perder o Maracanã.
Então, esta é a imagem que Toi" propalada nO início deste
Governo.
Por sua vez, a deClaração do Presidente da República,
no dia 9 de agosto deste ano e que está transcrita no requeriR
mento de informações me levou a propor esta convocação,
que o Presldente e a Comissão de Assu!J-ÍC?~ Económicos acolheram. "Os empresários praticam o abuso de preços, combi-.
narn uma COisa e :azcm outra"- isso está escrito no Jornal
O Estado de S~ _paulo-; do dia 9 de agosto deste ano. Ou
seja, o Presidente da Rep_ública f~zendo queixa, e o assalaR
riado vai se que;xar paTa qu-em? ·
Então. ~;em pretender chegar ao estágio de futebol, o
que fr-.tstra a sociedade brasileira e é a ~azáo d_a_ vinda dos
senhorez. a esta Comissão, é- saber o segUinte: mesmo não
rer:.r:ln s!do possível lotar um estádio, por que não se aplicou
até hoje uma Sanção pública legal. penal 9u ao menos _moral
-ao :nenos moral- contra um só. praticante dos tais al;lusos?
Que;v aqui mencioi:tar que esta Comissão há apenas duas
semanas ap:ovou nomes altame~t~e_ capacitados para o exercício do CADE. O Senador Elcio Alvares, inclusive, salientou
detalhes de alguns currículos. O CADE, a Secretariã. Nacional
de Direito Económico, a Secretaria de Economia.
Vamos continuar nos queixando ou, o que é pior, e aí
encerro. vamos continuar fomentando o fato de não hav_er
o exemplo de uma punição sequer? Para mim isso é o principal
fomentador da expectativa do congelamento, porque como
a sociedade sabe que é impossível o governo atuar racionalmente, tem o direito de esperar que o Governo haja irracional·
mente. E o irracional, sabemos, é o congelamento.
Esses gráficos até adicionaram algumas informações assim como as ·palavras da Secretária Dorothéa. Todo mundo
sabe que o congelamento é muito bom na intenção, mas é
um desastre na execução. Considero que a falta do exemplo
de punição é ó principal fomentador da expectativa de congelamento. Ou seja, como o governo é incapaz de identificar
um caso de abuso económico, evidentemente vai congelar
de novo, porque e incompetente e vai se deixar levar pela
ladainha que ·sempre. é repetida nos momentos _de explosão
inflacionária.
Então, a minha pergunta é esta, vamos con1inuar nos
queixando ou vai acontecer alguma coisa para frear, com um
exemplo, esta prática abusiva tanto no campo da concorrência,
quanto no reajuste desmedido e engordu~ado de preços? Ess~
é .a indagação que faço à Mesa, sem excluir o Presidente
da comissão.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lyra) ...,:com a pala-·
vra a Secretária Dorothéa.
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A SRA. DOROTHÉAWERN'ECK- Pois não, Sr. Senador. Respeito, obviamente, a opinião de V. Ex• Acho que,
inclusive, ela reflete de fato o pensamento de um segmento
da nossa população, mas talvez haja aí um problema de informação. Repito, como çlisse inicialmente e foi reforçado pelo
Secretário Goldemberg, que grande parte das ações foram
tomadas sem o·sentido de punição explícita pois avançamos
ne:;sa revisão de preços, no caso de prática abusiva, através
do processo de negociação.
Tivemos publicada no Diário Oficial no dia 8 de agosto
a Portaria n" 125, quando voltãram ao controle 9 produtos
e para o sistema de monitoramento; 17 produtos.
Tivemos publicada no Diário Oficial de 10 de outubro
a Portaria n" 966 - voltaram ao controle 3 produtos e ao
monitoramento 21 produtos.
Tivemos publicada no Diário Oficial a Portaria n" 977,
de 18 de outubro, que estabeleceu margem CLD para o varejo,
para a efetivação de controle, onde se estabeleceu uma margem a maior sobre o preço- praticado na indústria para a fiscalização, que se dá através das notas fiscais de compra, e não
se permite uma margem superior. Nesse_ caso, para 52 produR
tos foram estabelecidas margens CLD. Para esses 52 produtos
posso afirmar, por informação do próprio setor Coleta de
Preços em Supermercado, que tivemos um resultado positivo
de redução de preço na ponta de pelo menos 16 produtos
- redução - fora o efeito pedagógico, como V. Ex" está
bem enfatizando, de que essa sinalização funcionou para quê'?
Não só setores que tivessem praticado Qreços abusivas retorR
nassem mas como evitou que outros tiVessem ou seguissem
a rriesma "linha.
Acrescentaria, a título de informação para V. Ex• que
um levantamento das multas efetivadas pela Sunab,
em tennos desse período de janeiro a outubro de 91, 14.994
multas práticas - tenho isso _distribuído por Estados.
Não temos -e talvez seja o nosso erro~ e aí sim aceitamos
a crítica- feito muito bem o marketing. Talvez se fizéssemos
melhor o marketing, tería!TIOS melhor informação de todo
o público. Mas, ao mesmo tempo, também temos que reconhecer que muitas vezes a crítica é feita, quando se resolve o
problema isso não é assunto de imprensa, isso não merece
matéria. Não vaf aí crítica alg~ma -a nossa _imprensa, vai sim R
plesmente a constatação de um fato.
Para fugir um pouco do assunto e deixar isso claro, fui
indagada por um consultor, que atua no âmbito mundial ele é de nacionalidade americana - que me perguntou o
seguinte, na sexta-feira passada:
fiz~mos

:. . . . :. . O que aconteceu com a Usiminas? Respondi: - A
Usiminas foi priVatizada. Ele disse: -Mas com.o1
No dia em qúe ela não foi privatizada, foi matéria no
mundo inteiro; no dia em que foi priVátizada, não foi matéria
em lugar nenhum, não se tem informação do resultado posiR
tivo.
Estou dando isso_ como exemplo porque acontece-no nosR
so dia-a-dia. Muitas das atitudes, medidas, decisões que são
tomadas não recebem o mesmo espa:ço que a denúncia recebe
no âmbito dos meios de comunicação, de divulgação.
Portanto, esSa--é Uma amostra do_ que foi feito e não
temos- 'Obviamente publicado em Diário Oficial as medidas
que foram tomadas em reuniões com as empresas, com os
setores, e que através do processo de negociação conseg_uimos
reverter o ·p-rocesso.·
··
-
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O SR. SALOMÃO ROTEMBERG-'-- Gosúiria-de situar

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Quero dizer que respeíto
--conversei com todos os senhores antes desta reuníão; m"ani~
Dorothéa Wemeck, que talvez o nosso marketing não seja
festando essa minha preocupação - e respeito o trabalho
tão bom. Entretanto, gostaria de separar duas situações.
de todos.
Parece-me que no artigo do Presidente Fernando Collor, .
Agora, sinceram~nte, o exemplo da Apárasi Papel, se
Sua Excelência qUeixa-se das empresas, ou de associações me permite, é até urit bom exemplo, para dizer que assim
que, após ajustáfem os preços na Cãinãra Setorial. alteram O inarketing não pode funcionar ritesrrio, porque 99,9% dos
os seus preços em seguida. Essas empresas automaticamente
brasileiros nem compra, nem come, nem se serve delas diretajá fOram punidas pelo Ministério da Economia na medida
mente.
em que eles perderam uma parte dessa liberdade que lhe
-O SR. ·sALOMÃO ROTEMBERG -Todo produto
foi outorgada em certas ocasiões, ou em circuilstânci3s, conforde alimentação vem nessas embalagens, que são feitas hoje,
me a Secretária Doróthéa explicou.
Dentro da nossa área, como disse, o nosso processo é em grande parte, pela Apárasi Papel, produtos eletroeletrônicos, etc. _
muito mais longo e eventualmente estamos dentro de uma
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Só quero colocar como
legislação, que é uma legislação aprovada pelo Congresso
oposição, como contradição a essa sua colocação, um paráe sancionada em janeiro, que é a Lei no 8.158, cujo espírito
é bastante moderno; ou seja, existe oportunidade de qualquer grafo da resposta que o Ministro Marcflio Marques Moreira
empresa, dentro de uma anomalia qualquer que seja detectada encaminhou ao Senado, respondendo ao requerimento de inpela Secretaria de ela, em aceitando que essa anomaJia exista, formação:
e voltando atrás nessa anomalia, ela se livra de uma punição.
"Cumpre~ nos ressalúir que a avaliação do compor~
Então, a punição existe, inas não é o aspecto prinCipal, não
tamento dos preços é feita principalmente a nível de
é o objetívo, e COriio casos temos alguns exemplOs que ocorre~
setor e produto, e ":~_<?_ nec~ssariamente por empresa
ram em janeiro de 91, onde 17 empresas do setor farmacêutico
separadamente, o que dificulta o controle_ individual."
reduziram seus preços, que estavam preventivamente coloca~
Talvez seja isSo O que dificulta a obtenção do exemplo. __
dos, entre 30 e 60%: ·
·· ·· -- -- --esse assunto, primeiro ·endossando .as palavras ·da Secretária

Temos uma série de outras situações, temos- situações
presentes. Tivemos também na área da indústria farmacêutica,
em junho, se não me engano, uma denúncia do Presidente
da República interino Sobre sonegação de produtos farmacêu~
ticos. Agimos, nessa ocasião, .em duas direções: _o primeii'o
objetivo nosso era evitar que faltassem produtos farmacêuticos, o que conseguimos sem alarde em conjunto com o Ministério da Economia. Isso não isentou, porém, essas empresas
de, caso realmente tenham provocado essa falta com o objetivo de sonegar o produto, de c_onseguir vantagens em termos
de mercado, de preço ou de qualquer ordem que fosse, de
que elas estiyessem sendo processadas.

O seg~ndo ponto que queria comentar é _que se a prática
tem sido voltar a monitorar ou controlar os caSos de abuso
evidente, é intenção do Ministério da Economia ou d-a-s-ecretaria Nacional de Desenvolvimento de Direito Econômico,
tomar algu!Ila atitude parecida com essa, com a indústria auto~
m.g_bUística, ou os reajustes praticados nos últimos 60 dias
são co~siderados dentro do previsível?

A_ SRA. DOROTHEA WERNECK- A prestação de
informações que tem sido feita pelo s_etor automobilístico até
o momento tem demonstrado que houve, de fato, um crescimento muito gr~de dos custos, especialmente de dois fatores:
mão~de-obra, que_teve recentemente uma decisão judicial de
Então, no dia 19/8 abiimos proCesso contra 10 empresas. reajuste de salário para neg~cjação coletiv?, e o segundo que
Ess_es processos-estão correndo; estamos em fase final de ins- houve um aumento muito grande do aço, que afeta autope_ças
trução do processo contra empresas que não isentou. Estamos e afeta a montadora em si, aço plano no caso de montadora
em fase final de instrução; eles tiveram e terão o direrto- de e aço plano e não plano no caso de autopeças.
defesa, vão se apresentar ao CADE e serão punidos na medida
Tivemos alguns contatos, vários cantatas com o setor,
da legislação, desde que fique comprovado que realmente eno cas-o do aço tivemos, de fato, um problema que se iniciou
sonegaram o produto ou tiveram alguma atitude nessa direção. em julho. Houve uma primeira crise no setor de aço com
Independente disso existe o aSpecto da aceitação da em- a quebra de 2 altos-fornos da COSIPA e problemas técnicos,
presa, da dificuldade que existe. Então, existe ã ColaboraÇão-. ventoinha e mais uma série de coisas, na CSN, com reduçãO
Na medida em que essa colaboração passa a existir, pela pró~ da produção. Para não haver desabasteç:imento interno, fo_i
pria legislação, o nosso objetivo é-eVítar que O problema exista. feita a transferência de produtos da CST para a COSIPA,
Se for a segunda ou- terceira vez,_ a Secretaria é :nova ainda para que ela, então, fizesse -o final -do processo de laminação
não houve segunda ou terceiJ::a vez.
e-colocasse o produto ã disposição do setor.
Naquele momento, o preço do aço no mercado interno
Temos aqui um caso interessante de um setor onde convocamos diversas empresas que estavam cometendo abusos de se aproximava de 50% do preço no mercado internacional.
preços e esses abusos de preços estavam sendo transferidos. E, obviamente, ninguém poderia obrigar uma empresa que
Isso nem chegou a público. Trabalhamos em conjunto, fizemos desvia a exportação para a venda no mercado interno --e
levantamento com a Sunab, que é o caso da Apárasi Papel. a CST só exporta - a vender a 50% do preço praticado
Recebi dia 14 uma comunicação que os preços da_ sucata de no mercado internacional. Isto afetou, obviamente, o custo
papel realmente caíram, em outubro, caíram em novembro, de urna série de produtos que são produção da COSIPA.
e na primeira semana de novembro caíram 4,5%. Conseqüen- AlTme·smo tempo, eStava havendo, naquele momento, uma
enorme distorção, devido ã diferença entre o preço interno
temente, o nosso objetivo foi atingido.
Então, temos como meta principal corrigir a distorção; -e o Preço- externo~ que era a compra -do aço pelos distribui~
dores, que o estavam exportando e se apropriando dessa dife~
em segundo lugar é a punição.
rença. E; ao mesmo tempo, para a venda no mercado interno,
Essa seria a colocação que acho muito Oportuna.
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a margem das distribuidoras de aço chegou a 60%. quanão, iada a informação de que a venda interna já está reduzindo
tradicionalmente é de 35% sobre o preço da usina._ N~~.;ele cerca de 40%, provocando aumento dos estoques das indúsmomento, em negociaçao- Cõm o setor, especialment..• cOIT1 trias.
a Açoplano, estabelecemos uma
--Há ·uma pergunta que também está na ordem do -dia,
política de recuperação de preços para o setor, que prevê tenha havido sugestões na linha de reabertura dos consórcios;
a fixação de preços compatíveis para o nosso aço com o pro;o ~oi autorizada_ a. abertura de con.sórcio de carro importado,
internacional - compatível não significa que é igual; vaí ;er o que nunca tinha sido permitido, assim como a de carro
menor e vai depender muito do nosso próprio mercado interno importado para consórcio. Foi entendido, portanto, que seria
(vou chegar a esse argumento no final) até março de 1992.
uma m,edida para colocar num mesmo nível de competição
Concomitantemente, tivemõs, a -nívc!l do foro int~rna os dois produtos. Com relação à reabertura do consórcio,
cional, o início de um processo, pelos nossos consumidores, já estamos em discussão com o Barico Central que está encarliderados especialmente pelos Estados Unidos, de denúncia regado do controle, acompanhamento e fiscalização dos conde prática de dumping do aço brasileiro. Se esse processo sórcios. Estamos analisando na seguinte linha, porque temos
fosse levado à frente, isto significaiia- o estabelecimento de dois tipos de consórcio: aquele que resulta em uma carta
cotas do produto brasileiro a ser colocado no mercado interna- de crédito que, de fato, se identifica como instituição financional, ou uma sobretaxa sobre o produto brasileiro no mer- c_eira, é uma formação de poupança. Portanto, -deveria ser
cado internacional. Esse foi um argumento importante dentro regulamentado dentro das regras de instituição financeira;
desse processo de recuperação do preço do aço, houve a deci- o segundo tipo de consórcio é o de bens. Portanto, tem-se
são, portanto, se não me falha a memória, em setembro, um consórcio especificamente para a aquisição de um determide liberar o preço do aço; sabendo todos nós que são empresas nado bem, não sendo permitida a carta de crédito. Neste
ligadas ao Ministé-fíó-da Infra-Estrutura, são empresas estatais caso, há sugestões - e nós as estamos avaliando- no sentido
-até recentemente todas, agora a Usiminas já está privati- de haVer um contrâ.to de fornecimento que seria feito não
zada - houve essa negociação direta com as empresas, mas só obviamente entre o consórcio e o consorciado, ma:s entre
permitindo a elas que recuperassem mais nipidamente os seus o consórcio e a revendedora; e entre a revendedora e a montadora ..A exi~tência dessa garantia poderia supr{r parte das
preços.
_ _
_.
A última reunião que tive com o setor aconteceu·naúltima dificuld~des exjstentes nos fornecimentos e das reclamações
semana, na segunda feira, e a informação que temos é que hoje existentes na entrega de automóveis. O segurid"o ponto
as empresas já atingiram o teta possíveJ na prática de preços é a possibilidade - e isto já foi esclaú::cido pela imprensa,
acima da inflação para o mercado inte%no. Provavelmente é uma oportunidade boa no momento em que há pressão
já a-partir deste mês de novembro, a partir do último aumento, de aumentos de preços para os consorciados hoje- de uma
não encontraremos revis6es de preços, especialmente de aços válvula de escape já regulamentada, uma decisão pela Assemplanos, acima do índice de inflação. Já não há mercado inter- bléia de consorciados de aumentar o número de prestações
no; mas somado com o fato que nos últimos 2 meses a possibi- - o padrão é de 50 meses - e poderia haver esse aumento
lidade de exportação do aço brasileiro tem diminuído, por do número de prestações, esta decisão da assembléia deve
2 fenômenos; um relacionado com o outro, acontecido no ser ençam!nhada ao Banco Central para a devida autorização.
Uma terceira posSibilidade, no que diz respeito â entrega
mercado internacional. Os grandes éoncórrentes ilo_Brasi( na
venda do aço no mercado internacional são os países do Leste de automóveis - o Banco Central também está iniCiando
europeu, que tiveram reduzido o seu mercado, não só pela . um processo de fiscalização a partir dessa informação - é
sua crise interna, mas j:ielO desmantelamento da indústria de que, em alguns consórcíàs - não gosto de generalizar armamentos. Está havendo, no momento, uma desova de há u_m problema _de_recursos que, na epóca do Plano Collor,
aço no mercado internacional, o que sig!lifica nãõ -~-6 pefda- eStavam no nome do propTietário e, pOrtanto, forain retidos
quantitativa de possibilidade de expQ_r!_ação pelo Brasil, mas, como cruzados e não haveria recurs_()S para· a aquiSIÇãO 'dos
principalmente, a redução do preço do aço no mercado inter- automóveis para a entrega dos- consOrciados. E corria aí há
um certo jogo de empurra, a culpa de a, b e c, não há nada
nacional.
Do ponto de vista do nosso· mercado interno, isto é bom, melhor, nes~e ca59, através da fis_calizaçãodo que identificar-se
apesar de ser ruim para as empresas- potque está di~iluTndo exatameiite se há e onde ~sses casos oCorreram·; este pfOcedio s~u mercado: a regularização do mercado interno do açC? - JJI~Ilto tam_b,él)l_~~tá Seri,do Jeyado à frente pelo Banco Centrai.
é um sinal extremamente positivo:
- - - --_
- -~- --- ~ A Ultima informação dos consórcios é que os nossos estuEliminando, portanto, este fator de pressão no ·caso "dos âos certam_ente serã<? para uma reabertura de consórcios, no
custos das autopeças automobilísticas, entendemos que isto infc10 -do aDo que vem; não pensamos em fazer isso ainda·
será um fator a menos para este programa de recuperação em dezembro, porque o ·princípio básico que fOi tomado e
esclarecido junto às .montadora~ as empresas -de cõrrSórcios
. rec.onhecidamente rápida dos nossos veículos.
'Acrescento uma última informação: além da pressão dos e os consorciados é que a reabertura de novos cons6rd'os
custos, há também o mercado, e as informaçõe~ que temos, deveriam estar vinculadas â regularização da oferta no mercoletada's junto às_ mon.tadoras e às distribuidoras, é que já cado.
Entendemos que, enquanto houvesse qualquer tipo de
se chegou no teto do aumento de preços também para o mer~
cada interno. Isso, em dois níveis: para os carros de luxo , reclamação de não·entregà dos automóveis, não teria menor
já está havendo uma concorrência entre 9 produto brasileiro sentido reabrir os consórcios, como estamos entendendo que
produzido no País e o produto importad9;a.diferença já_ está esse processo já está na reta final, estamos, internamente,
ficando suficientemente pequena para compenc;ar a aquísição no Ministério da Economia junto, com o Banco Central, reto·
·
de um carro importado e não para a produção por carro produ- mando esta discussão do consórciO.
O SR. DARIO PEREIRA -Sr. Presidente; aproveizido nacionalmente. Para os carros não de lu:;rc:o também os
aumentos estão esbarrando no mercado. Pareceu-me exage- tando a presença da pergunta_a S. Ex._ se falou na indústria
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de autopeças. Existe um pedido de aumento de 105% _da contra a indústri_a do cimento?_O que é feito sobre a indúst'ria
das montadoras?
indústria para agora?
Tenho aqui um processo, que quero deixar nas mãos
A SRA. DOROTHÉA WERNECK- Houve uma inforda Sunab. de um cidadão que vendeu, no congelamento, cal
mação publicada nos jornais de um produto de uma autopeças hidratado no meu Estado por 300 cruzeirõS, -e o preço con-geque teria encaminhado uma solicitação de aumento de preços
lado era 250. Ele enfrentou um auto de infração, uma multa
da ordem de 105%. Devo esclarecer que aquela t~bela publicada no jornal é de pleito, não significado final negociado e hoje não tem a menor condição de pagar essa multa. Agora,
ele pergunta para mim: "Senador, sou só eu?" Nada gera
entre a montadora e a autopeças.
m2is revolta que a injustiça, Ministra!
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Concedo a _ F~i prefeito da capital do nosso Estado de Mato Grosso
- -palavra ao nobre Senador Levy Di~s.
_ do Sul duas vezes; e fui o primeiro prefeito ·a estabelecer
justiça tributária. Porque o Governo sempre foi prepotente:
ele estabelece que quem deve tem que pagar corrigido com
múltas e com -penas; mas, -qu~ú1do ele deve, ele dií papel,
O SR. LEVYDIAS -Sr. Presidente, Ministra Doróthea
Werneck, Dr. CelsusLodder e Dr. Sitfóm-ãO Rotemberg, em
ele dá moeda podre, ele faz o que quer.
primeiro lugar, eu queria falar sobre os problemas gerados
Estabeleci na minha Prefeitura que as pessoas que tinham
crédito a receber tinham os mesmos direitos daqueles que
pelo congelamento. Nós que vivemos nas bases,.que estamos
a Prefeitura tinha crédito pa-r·a receher. ISso geroU Uina satisfaem nossos Estados todas as semanas - e tive o -Cuida-do de
não transferir a minha residência para Brasília para não perder ção muito _grande que acho é um dos objetivos maiores do
o contato com o meu Estado - escutamos coisas que -o GoGoverno. Eu sei que a missão de V. Ex• e dos seus auxiliares
verno não escuta.
é extremamente espinhosa. Fiscalizar preço do Oiapoque ao
Chuí não é brincadeira.
Apóio o Presidente desde a sua posse, tenho apoiado
o seu trabalho. Hoje, eu náo poderia estar aqui em razão
Trago aqui, até com uma certa emoção, a revolta do
de um problema que tenho em meu Estado, mas fiz muíto
pessoal, que é consorciado, que teve suas prestações elevadas
esforço para estar aqui pres_ente e "p<irticípar deSta reunião
de 100 para 400. Se o salário não teve esse aumento. corno
com a senhora e seus assessores. PrímeirO,--po-rque acredito
essas peSsoas vão sair da situação em qiie encontram hoje?
na senhora, acompanho o seu trabalho há muitos anos, acreQuero deixar registrado, Ministra, pois o assunto é tão
dito na sua honestidade e admiro a sua lucidez. Acho que
sério que mereceu um editorial, ontem, no Jornal O Estado
a senhora tem prestado um grande trabalho ao nosso ~aís.
de S._ Paulo: "Onde querem ir as montadoras"? Como as
montadoras daqui são as mesmas de lá. por que não abrir
Em razão disso, eu queria fazer uma colocação exatamente sobre o problema das montadoras. Para a maioHã do
o mercado? Por que a Ford da Europa, dos Estados Unidos,
povo brasileiro, as montadoras debocharam do GOverno; o
ou a Chevrolet, ou a GM, não podem concorrer aqui? Sei
que elas fizeram foi um debOchei< um3 insensibilidade total. -tãmbém que o Governo é o maiOr ióteressado no prieço dO
em relação especialmente aos consorciados~. .
"'automóvel porque ele fica com a maior parte. ele é o sócio
majoritário.
-O 3fgulnento".de que o aumento veio em razão Qo problemz. do aço cai por terra. Se a senhora for hoje a Uma loja
Gostaria que a Sr• fizeSse um comentário sobre isso, com
comprar um veículo, verá que o preço da tahela _é 25 .. 26. -essa _lucidez que Deus lhe deu. A Sra tem _a capacidade de
27 milhões de cruzeiros e a senhora compra por 17. O penaliexpor esse problema da arrecadação dos trihutos que tanto
zado na história é aquele que paga o preço ofiCiãl.
faz o Governo aumentar o preço do automóvel, do cigarro
etc." O que a Sr"-pode fazer? E se fór-im-pótente para fazer,
Ontem, em contato com uma agênCia âest~ibuidora lá
digil a-essa Comis~ão de Economia que o Governo é impotente
no meu Estado. n'egociava um amigo_ meu _uma Caminhon~te
Ford F-1000. O preço de_ tabela dessa caminhonete estava
para enfrentar o problema das montadoras c o que pode ser
em torno de 25 milhões de cruzeiros, e o telex expedido pela
ft!itci, não para prOrrogar as preStações, inas para fa:ier baixar
imediatamente o problema das prestações daqueles que gaAssociaÇão Nacional dos Revendedores estabelece o preço
nham salário, que não tiveram os seus salários corrigidos e
de tabela, porque ele tirou a Caminhonete e_queria vender
a caminhonete. Então, foi feita _uma ConsUlta á- associaÇao
est~? hoje csmaga_do:o. pc_lo preço dasrre_stações .. _
a nível nacional. O preço de tabela--gírava em tOrnO de 25,
A SRA. DOROTHÉA WERNEK- Senador, V. Ex·•
o preço de mercado era 17, e nem a 17 ele conseguia vender.
tem toda razão quando conclui que a tarefa é espinhosa. QuanAgora. _o consorciado paga a pres~ação oficial.
do estamos tratando uma série de assuntos na área econômica,
Há no País, hoje~ 1,7 milhão de consorciados_ mais ou
tratando um conjunto de questões e quando se mexe numa.
menos ~ é quase meio Paragu'}i ou me~9. Ur1.;1_guai. _Temo~
atrapalha-se a outra. Não há nida que se consiga resolver
de cotas subscritas e não contempladas 4_90 mil e um atraso
pontualmente.
de entrega que heira_ó_O mil veículos. Assim, venho aqui em
nome das pessoas que são consorciadas e não suportam mais
quando estamo~ trata!ldo ? guestão de preço,_ estam9s
pagar a prestação do consórcio. O núrili!rO de COitt€:-riiplaâOs tratando também da questão de abastecimento. O assunto
qu~ não receberam os seus veículos passa a _ser até insignipi'eço e do--Departãmento de -Abastecimento de PreçoS. Se
ficante em razão do prohlema. Não adianta elevar a prestação V. Ex·' se lembra bem. um do~ pr!=Jblemas do cc:>ngelamento
para 100, para 200. O problema é o preço. E sinto que há é que, em determin-ado momento, ninguém obriga uma empreno governo uma impotência para enfrentar a-s montadoras.
sa a vender sem lucro, aliás, vender com prejuízo. Ela simplesQuando saímos do congelamento, e a senhora diss_e na mente tira o produto da prateleira. Na alimentação aconteceu
televisão que seriam fiscalizados_ os aumentos de preços e muito isso.
que aqueles que praticassem abuso de preço seriam penaliNo caso das montadoras. existe também esse problema.
zados. Fíco--a penSar que será penalizado. O que foi" feitO QUando iniciamoS-o processo de desc_ongelamento, havia Uffi
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nú:Uero muito grande de carros parados no pátio por falta
de suprimento de autopeças. Em parte porque as empresas

não estavam querendo vender, em parte até por pressão dos.
trabalhadores, através de greves, que estavam buscando maiores salários, e as empresas não podiam pagar maiores salários,
porque o preço estava congelado. Deu-se o desabastecimento.
Além de uma ponta que é o interesse do consorciado,
temos uma outra ponta que é a questão do abastecimento
e, conseqüentemente, emprego. Esse processo que estamos
vivendo agora é de adaptação para o nível de produção de
venda do setor. ApeSar desse aumento de preço, observa_do
nos últimos meses, os dados que temos são no sentido -de
que houve um aumento acima da inflação, mas não tão grande,
se contarmos de janeiro para cá. E se contabilizarmos o ano
de 90 e o ano de 91, e até eu resisto a_ f_a_zer isso, não aceito
muito esse tipo de argumentação. Mas, no ano de 9Q, houve
uma compressão maioi" em -relação à evolução do_s índices
gerais_de preços na economia.
·--- ·
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menta do que está sendo feito na área de redução de custo,
programa de qualidade e produtividade, em alguns setore_s,
vamos introduzir medidas que possam estimular a exportação,
que também é geradora de emprego, que também ame:~iza
a recessão.
Então, vamos retomar essa discussão e, entre os setõres,
recolocar o setor de montadoras e autopeças, isto é, o setor
-automobilístico.
É importante fazer alguma coisa? Ê. Os consorciados
estão prejudicados? Estão. Qual é- a sugest_ão? Abrir imediatamente o mercado brasileiro? Não estamos convencidos disso,
e se puder dar a minha opinião pessoal, acho que não. Posso
ser convencida do contrário. É _uma sinalização muíto ruim
pa:a os nossos investimentos, sendo que algumas empresas
do setor automobilístico estão com programas de investimentos nos próximos anos.
, Esse é o momento, talvez, em Que tenhamos chegado
ao ponto mais crítico do que aconteceu na política de preços
feito pelo se to r -nos últimos 3 meses. Até o momento, insisto,
há uma avaliação de que é preciso recompor o nível de produção; as empresas ficaram com os seus preços congelados e
controlados durante muito tempo. Eu, pessoalmente, e a nossa
equipe estamos também qu ...·rendo trazer para eles o ritmo
em que essa recuperação foi feita, e sempre falo que não
é um problema da margem da defasagem que pesa; o problema
é em que tempo vai-se recuperar e não em dois ou três meses,
porque se- for uma recuperação de dois ou três meses, o resultado é este que estamos observando. Em alguns setores, o
exe_mpl<;'_ mais divulgado é este dos autom?veis.

Onde estou querendo chegar'? Temos essa sinalização
do desconto sendo fornecido no mercado. O primeiro sinal
que o mercado dá é que o preço proposto não é sanciona-do
e não pode ser absorvido pelo mercado. Então. é uma sinali~
zação clara de, por um lado, um limite para as empresas
reverem as suas tabelas e, por outro, -é o sinál claro de que
alguma coisa tem que mud_ar pelas próprias empresas e, se
for o caso, numa negociação direta conosco.
. Essa questão do desconto é a outra face da moeda, do
ágJo. Se lembrarmos. há 3 meses, o ágio era praticado no
mercado em torno de 30. 40%.
Entã~. diria V. Ex• que não entendo que o Governo
E o ágio não era pago pelo consotciado nem r~colhia
imposto para o Governo. Então tivemos duas posições: a seja impotente. Entendo que é muito difícil ter-se resultados
de uma hora para outra, quer seja de uma retomada do crescique tínhamos há 3. 4, 5 meses e agora a de distorção de
mento. quer seja de uma estabilização de preço. quer seja
mercado. Não se pode conviver com o ágio como também
de política setorial _específica - no caso de um retorno ao
não se pode conviver com esse nível d_e __ desconto. Estamos
comportamento de acordo com o mercado. Saímos de um
trabalhando no momento, iniciando essas conversas junto com
extremo de ágio, caímos num outro extremo de descontos
os setores- não tenho aqui exatamente o dia porque marquei
e agora devemos voltar a algo razoável c de equihbrio.
com o meu pessoal hoje pela manhã e j~ ~tá marcada uma
Mesmo a queda desse problema enfrentado pelos consorreunião na próxima semãna novamente com as rnontador(lS,
cíados e o não-pagamento, ou o atraso de pagamento das
autopeças e todos os intervenientes dentro da cadeia, para
prestações, são um sinal muito forte que está sendo dado
rediscutirnão só a questão de preço, mas também uma questão
às montadoras no sentido de que exageraram na velocidade
muito mais abrangente que é a política do setor.
O que está aContecendo é que começaremos a ter, nova- em que foi feita a recuperação de preços. E a informação
mente, problema de suprimento e carro parado no pátio por que temos é ã de _que esses 60 mil automóveis não entregue_~
falta de peça. Vai quebrar-se uma tendência que iniciamos -são Uma estatística de agosto; hoje, estamos com uni número
hastantc menor - há quem diga que está em torno de 20
já em abril {~ maio. de_ retomãda da produção nacional? O
Brasil, hoje, está produzindo menos de !_milhão de a~tomó a 30 mil veículos não entregues. Reforço_que-não temóS clareveis quando já produziu mais do que isto há 10 anos. Não za, no momento, se realm~nte se trata_ de um problema de
não fornecimento do automóvel ou de incapacidade de compra
tem sentido essa paralisação, essa esterelizaçãó Oa prOduç?o
por parte-da!:' empresas de consórcio.
nacional. Jmportar pode ser uma solução· irn_ediata .. Joga-se
Tivemos, recentemente, uma das montadoras ofertando
a alíquota lá embaixo e i1J1porta-se tudo. Quebra. O que significam as montadoras de autopeças em t~rmos de emprego
para substituir o produto, obviamente, pelo seu próprio~ c_uja
pa~a o País'? Estamos dispostos a matar a produção nacional
mz.!lifestação de intenção de compra foi muito menor do que
por uma questão dessa prática. n<y mo_m_entq. eliminando cma montadora previa. Estou falando no caso da FIA T. que
pregos em um setor que e enorme gerador. mola propulsora
não foi divulgado pela imprensa.
para a economia como um todo ou vamos_ buscar uma outra
Há uma parcela do problema que estamos discutindo
solução, que é uma solução, de fato, de_adequação de merca- err. conjunto c_om o Banco Central, que está levand~ à frente
do. melhoria da tecnologia, redução de _<;-!!_S~~~_?_ É aquilo que
esse levantamento e _essa fiscalizãção.
Quanto ao aumento do número de prestações, devo inforeu disse na apresentação ínidal: vamos recompor a margem,
não via preço e, sim_, via redução de custos.
mar que essa sugestão veio de um ccmsorciado; não foi uma
sugestão para "pano quente", mas ao contrário, o tema foi
Estamos prog_ram~ndo 14 reuniões 11ãs próximas duas
despertado. Inclusive.- fui informada pelo Banco-Central de
semanas c. mais uma vez dando uma rctorna~a geral nas nossas
câmaras setoriais, dando ênfase a este lado de acompanhaque já existe a regulamentação permitindo essa ampliação
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do número de prestações. Trata-se, portanto, de uma saída
que um consorciado trouxe em termos de sugestão.
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) -Pergunto ao Dr.
Celsus Lodder se S. s• deseja fazer alguma COtllplementação.
Pergunto também ao Sr. Salomão Rotemberg se deseja
fazer uso da palavra.
Pela ordem, com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY -Sr. Presidente, Senador
Ronan Tito, Sr• Ministra, Sr• Secretária DorOthéla Wenleck
gostaria, em primeiro lugar, que V. Ex~ fizesse u~a reflexã~
sobre o papel do controle de preços das câmaras setoriais
e da abertura da economia para alguns dos segmentos que
tiveram a influência da competição externa aberta, erri maior
escala, pelo Governo Collor. Pois aquilo que seria de se esperar, pelo menos até o presente, não parece ter ocorrido.
A abertura da economia, por exemplo, no setor automobilístico, bem como em outros, tinha por objetivo controlar
o poder oligopolístico de empresas de todo_ o setor automobilístico, não ape-nas as montadoras finais como também as
de autopeças. Porém o Brasil, agora, assiste à importação
de alguns carros de luxo e carros também de valor intermediário como, por exein'plo, o Lacta. Parece-me que era importação, de um lado, deve estar tendo algum impacto do ponto
de vista do dispêndio de divisas que são muito escassaS, ainda
mais diante dos compromiSsos do Brasil com respeito à necessidade de pagamento do serviço da divida externa.
Mas será que essa competição teve o efeito que o Governo
pretendia, no sentido de conter a alta de preços no sentido
de disciplinar o seto_~ ol!g_o_po!izado? Como _e~Ji~~-q~e_, em
que pese as importações abertas tipi,camente para esse setor
automolístico, tenha o setor aumentado preços tão significativamente como já aquiJóí OhServado, mesmo em épocas tomo
desses últimos dois me_s~s~ Énfini; as írilpoTtaÇões estão séffi
qualquer efeito ~isc!Plin~Uor de preços por que razão-como
~ Governo vê o sistema de controle de preços, que antes,
tinha a função regulamentadora dos setores oligopolizados?
Na abertura da economia, assim prOclamada, ou nas câmaras setoriais ou na combinação de ambos? Se é na combi·
naçã de ambos? _9!l_al o que tem mais peso? E se assim for,
como é que o GôVéfáo ·ci:iíiibína o·efeito que pode ter a· co-mp-etição externa, ao mesmo tempo que precisa, de alguma forma,
controlar os gastos em divisas de moedas fortes. Então, essa
é a primeira indagação..
A SRA. DOROTHÉIA WERNECK (Secretária Nacional
da Economia) - Obrigada, Senador. No que diz respeito
a essa relação entre a abertura de economia e a questão do
controle dos oligopólios, acho que, hoje, já está bastante reco·
nhecido que nós temos, para alguns setores, como os negociáveis, de ver o mercado mundial e, certamente, pode haver
uma única empresa instalada no mercado do Brasil, portanto,
um monopólio, mas quando há um grau de competição muito
grande como produto importado, o tratamento para essa empresa não é tradicional conceito de monopólio, mas tem que
ser visto dentro do contexto mundial. Isto é a verdade, por
exemplo, no setor petroquímico, na química, onde importação
é imediata quando há qualquer aumento de preço no mercado
interno. São produtos de alto valor específico, de grande oferta
no mercado mundial e que tem o Brasil já recorro a importação
desses produtos a partir desse programa de redução de alíquotas de importação e, ·em alguns casos, até alíquota zero, crian-
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do, portanto, uma competição mesmo no caso onde se tem
uma única ou poucas empresas instaladas no País.
No caso especffico do setor automobilístico, a tendência
mun_dial _de organização do setor é a chamada também,
fobalização, que é a divisão do mercado mundial por tipo
de modelo e por tipo de produto. Com os avanços tecnológicos
e o aprimoramento dos automóveis, hoje se tem um número
básico de duzentos mil veículos de um determinado modelo,
seria o tamanho mfnimo da produção para tomar esse produto
competitivo. O qUe é que a indústria mundial- porque ela
hoje é mundial - tem feito? Cada país se especializa em
determinado conjunto de modelos e aquela unidade de empresa naqueles pafs produz aquele modelo, parte para o consumo
interno e parte é exportado e, ao mesmo tempo, um outro
modelo é produzido em outro país e é diretamente para este
mercado nacional. Então, essa é uma discussão que está aco-ntecendo com o setor automobilístico e das montadoras insta~
]adas no Brasil que mais avançou dentro desse modelo mundial~ mais uma vez~ é a Fiat, que fez uma proposta, inclusive,
teve algumas informações divulgadas na if!1pre1_1sa 9istorcidas,
propondo que se começasse a discutir, no caso da política
para o setor aqui no Brasil algo que permitisse, também,
esse modelo que já é adotado a nível mundial.
Os produtos da Fiat são ainda os que o Brasil exporta,
sendo que para os outros modelos nós perdemos IJmitos mercados nos últimos anos das outras duas montadoras.
Então, a preocupação n-ossa, no momento, com O setOr
automobilístico é um dos itens de nossa agenda de discussão
com eles, esta ponderação de como que nós pOdemos avançar
para tornar o País e a indústria automobilística brasileira compatível com essa tendência da-indústria automobilística mundial? Quer dizer, que é que vai·ser produzi~o aqui, o que
é que nâo vai ser produzido aqui, é- o -fluxo de entrada e
saída também de autopeças para a produção mundial -e essa restruturação do setor é um tema que nós temos que
enfrentar, por mais difícil que seja.
No que diz respeito ao efeito desta redução de alíquotas
e da abertura da economia sobre a produção nacional, eu
lembraria que nós saímos de um mercado brasileiro, onde
a proteção era infinita, ou seja, a produção nacional levava,
dentro do programa de substituição de importação, a proibição
da importação é proteção infinita.
Iniciamos, em 1991, um programa de redução de alíquotas
que, programada até 94, para alguns setores onde essa proteção _era de fato, muito elevada, essa queda das alíquotas de
importação, ela está sendo feito de uma forma mais gradual
_e ªj_nda___é_ muito elevada e o automobilístico se insere nesse
contexto. As alfquqtas de importação de automóveis agora
não estou segura se~ 60 ou 65%, mas é, no.. mínimo, 60%,
de t·• de janeiro de 1992 já cai para 50, e vamos reduzír
até 94.
Há quem sugira de fazermos u·ma redução maís rápida
dessas alíquotas de importação de automóvel, e é claro que
com o tempo esse- efeito do potencial de importação sobre
os preços internos Vài aumentar, porque não é só a alíquota
que torna o produ~q ~o mercado internacional importado mais
caro do que o nacionaL Tem-se a alíoquota, o frete, os demais
impostos que incidem no processo de internação dessa merca·
doria importada.
No entanto, a Sinalização está dada, e para alguns setores
já temos encontrado, excepcionalmente, produtos na prateleira que têm _essà d_iferença de preço e já são competitivos
no mercado interno.
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Um outro problema ligado a esse efeito dª abertu_ra sobre

o preço interno é que muitos produtos brasileiros estavam
com preço muito abaixo do preço infcrnacional. É o caso
do aço, a que fiz rderência antes. Pode· cofõcar alíquota zero
que não vai eõ.trar n-ada, porqUe o preço interno ainda estava
muíto abaixo.
Temos af de fato um problema, porque há uma sinalização
clara dessa aproximação do preço interno, do preço externo,
especialmente aqueles setores que tém um gtande potencial
de importação e de exportação. Quer d izer, se o produto
no mercado internacional tem um preço muito mais elevado

do que no mercado intcmo obviamente a decisão empresarial
vai ser de exportar e nJ.~, vender no mercado interno. Pode-se
ter problema de abaste.;imento, dificuldades de encontrar o
produto no mercado na~1onal. Não haveria importação pela
mesma razão, porque o produto lá tem o preço muito maior
do que para venda no mercado nacional.
Esse processo de adequadação está em Curso, e i:Crtamente em um ani não é o Sufídente para ter rcs.Úitados concretos visíveis. Há resultados'? Sim. Se acompanharmos a evofução da nossa balança comercial tem aumentado tanto as impor-

tações como as _exportaçúes. As importações s30 extremamente importantes tambt!m para tornar o nosso produto competitivo na_s exportações. Toda a discussão que já aconteceu
no Congresso, da Lei d: Informática, um dos argumentos
m~is fortes é de permitir. atr~vés dos produtos da área de
informática. que tenham.:)$tiln produto nacional mais acessível
no mercado externo.
Temos um outro exemplo, precisamos rever a estrutura
básica. equipamentos, in~talações, da industria t-extil. Isso significa que certamente vai S!;:r necessário um programa_ de !110dernização do setor e par~e será com equipamento importado.
Isso vai permitir a redução de custos dos nossos tecido:, em
benefício- do mercado interno e possibilitando a competição
no mercado externo_.
É um processo de ajuste que está acontecendo, não será
também no ano que vem, que v3i';.los ter de uma hora para
outra a nossa econorriiã completamente mudada, o nosso horizonte_de tempo é até 94. Salientar, nesse ponto também,
o efeitó das negociaçõe-s do mercado comum, do Mercosul,
que também está aumentado o grau de competição, dos tradicicnais oligopólios, os monopólios instalados na economia
brasileira.
Então. é um trabalho que está sendo realizado. entendemos que os-resultados já estão sendo conseguidos. fiãO pode·
mos, por outro lado, esperar que seja de uma hora para outra.
Poderíamos até pensar nisso. quer dizer, adOtar urTia estratégia
de colocar uma alíquota fixã de 11% para todas as nossas
importações, como é hoje no Chile, mas certamente a quebrade:ra seria geral e teríamos um catearil~oto de importantes
setores industria -instalados no Brasil.
Chainaria a aiençãõ.que essa preoctiJ>ação Cbtn 'os inVestimentos no Brasil. com os ganhos de competiti'vidade, levou,
inclusive, o Vicentinho aos Estados Uilidos parn negociar a
expansão dos investimentos. ou pelo, merios. a manutenção
dos investimentos da Ford no Brasil. Te-ffios que ter uma
programação, estabilidade de regra de_ jogo para que haja

essa adequação das empresas instaladas RO Brasil e esta maior
competividade.
Entendemos que, mais uma vez. é.A Ul:ima coisa, que
essa dífinição de abertura da econo-mia não é única e exclusivamente para uma política de preço. Isso rambém acontece,
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Isso tanlbém {uma cqnseqüência importante. Mas, mais do
que isso é uma adequação do modelo brasileiro aos nossos
parceiros, América Latina, asiáticos, que já estão atuando
hoje deritro desse novo modelo, a maioria já iniciou-, d~-d-éçacl_a
de RO, e o Brasil ficou um pouco atrasado nesse processo
de integração.
. Integração não sign~fica redução da alí_q_uota_ e permitir
a Importação, Significa a mudanÇa de modelo gerencial; significa preocupação com a qualidade e a produtividade com o
desenvolvimento tec-nológico; significa a atualização das regras
de concorrência não basta produzir um produto barato, porém
ruim-, mas, certamente, a longo prazo significa perda para
a empresa, o seu fcc;1amento. A sua sobrevivência é garantida
de outra forma, com novas regras de concorência no mercado.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente. gostaria
de fazer mais uma breve indagaçã<!.
Há uma preocupação muito grande, hoje, com o desemprego, que se agrava em muitas regiões do País. Os jornais
trazem, hoje. notícias de recorde de empregados demitidos
neste mês. na segunda semana, em número maior do que
__
o de todo o mês passado, em São Paulo.
Pois bem, nas câmaras setoriais tem havido diálogo a
respeito não apenas dos preços e dos salários, mas também
do emprego?
Em que medidas tem pe11sado o Governo para resolver
este dilema ao mesmo tempo, conseguir fazer com que os
preços não aumentem muito, e de que haja a compreensão
por parte dos trabalhadores, desde que garantindo-se o aumento da produção e, conseqüentemente do emprego possa,
pelo menqs. haver certo comportamento que seja do interesse
de todos?
Cito isso porque ainda Tccente-mente, na-Argentina, parece-me que houve duas ocasiões em que se conseguiu o entendimento relativamente ao comportamento dos impostos, dos
preços, dos salários, garantido-se o aumento do emprego e
da produção.
Nas câmaras setoriais isso tem sido objeto _de análise.
e, conseqüentemente, de medidas? Haveria necessidade de
participação do Congresso Nacional, no que diz respeito a
iss-o, na p~rte da ref()r!TI_!l tri~utária, mas_ visando especialmente situações tais como eSta Seria o caso do Congresso
Nacional, na ocasião de exami~ar a reforma tributáría~ permitir ao Governo, em situaçao específica, certa rencxihilidade
no comportamento das alíquotas de certos. impostos para
permitir uma negociação que visasse garantir o aumento da
produção e do emprego como objetivo fundamental?
A SRA. DOROTHÊA WERNECK -Realmente, tem
nos preocupado muito es5a questão. Quando nós iniciamos
os trabalhos com as câmaras setoriais, além da fase saída
ordenada do congelamento, nós também estávamos visando
uma segunda, que era a entrada ordenada no crescimento.
De fato, em algunssetorCs, do início até julho, avançamos
ltlLIÍto na regularização da produção que, na sua essência,
~ignifica maior voluine- de emprego e mesmo a retomada do
crescimento. Mais uma vez. o próprio setor automobilístico
chegou a-produzir acima- de 100 mi! veículos por mês, em
dois meses, a partir de alrril para cá. Isso significa emprego,
é umfator importante para atenuar o impacto do desemprego.
Perguntei a V. Ex·' se o dado de São Paulo, porque,
certamente, São Paulo, pelo seu grau de desenvolvimento.
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é o Estado que mais se beneficia quando a economia vai
bem, e mais saí pi-~judicado quando a economia vai mal.
A sinalização dos prohlemas nos grandes setorcs começa por
São Paulo, pelo tamanho do seu parque industrial instalado,

pelo tamanho da sua força de trabalho, e assentua-se, certamente, primeiro em São Paulo do que no restante do País.
O que temos identificado nas últimas semanas são alguns
problemas de fato concentrados em setores que fizeram, alguns deles, um erro de avaliação do que seria o comportamento do mercado no segundo semestre.
Esse erro de avaliação foi feito na virada. em junho c
julho, quando se previa que haveria uma bolha de consumo
com a liberação dos cruzados. Havia o sinal da retomada
do crescimento e houve uma expansão muito graride da produção naquele período e a formação de estoques para fazer
face a esse crescimento de demanda. A partir do momento
em que houve a variável nova, que foi a expectativa de choque,
com a revisão dos preços para- ci-ma, chegou-se a um ciclo
vicioso, o resultado, hoje. está colocado na mesa. O aumento
de preços significou redUção da vend~,-que, por sua vez, significou o aumento dos estoques, a redução da produção, num
segundo momen[Q, e a redução do emprego, como nós estamos observando agora.

Terça:felra 10 8935

com a indicação de lideranças dos suhsetore-s. dos sctort!S
dos quais estaremos convocando as câmaras setoriais.
Tradicionalmente, o convite é feito às centrais sindicais
e ~ nossa sugestão às centrais têm sido no sentido de que
enviem ou alguém da Executiva que trate de assuntos setoriais
ou mesmo algumas lideranças sindicais dos se tores específicos.
Se o seu assunto é brinquedo, que venha alguém da área
de brinquedo; se o assunto é têxtil, que v_cnha alguém do
têxtil; se o assunto é cletroeletrôníco, que venha alguém da
eletroeletrônica, para que possamo-s, neste fórum, buscar sugestOes e soluções. Certamente que se, nesse processo, vierem
sugestões que só possam ser deferidas pelo Congresso Nacio·
nal, através de projeto de lei, faremos o encaminhamento
e. neste sentido, será muito importante o apoio e o reforço
do Congresso Nacional.

Na questão específica do momento conjuntural dessa
questão de emprego, há uma legislação em vigor no que diz
respeito à questão salarial, foi-nos encaminhada recentemente
urna sugestão de estabelecer por lei uma garantia de emprego
com estabilidade por quatro meses, que foi a sugestão, mas
entendemos que deve~se levar esse assunto primeiro em discussão dentro do Poder Executivo, caso isso venha a ser uma
inidãiíva: do Executivo.
Seria de iniciativa do pr6prio Co"ÓgresSO Nacional um
projeto de lei nesse sentido, que regulamentasse matéria dessa
otdem.

Nós já identificamos alguns setores ligados à venda de
ponta, como é o caso de material de construção, que fez
uma recuperação extremamente rápida de abril _para cá, em
termos de recomposição de preços~O_s_etor- nãO estou falando de empresa, mas de setor -de ladrilhos, e cerâmica,
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sem prejudicar os deteve de abril até novembro um aumento real de preços de
64%. É claro que O mercado não absorve iss_o. Então, che- mais inscritos, Sr. Presidente, eu pediria até que minha última
gou-se num momento de paralisação de venda e, portanto, pergunta fosse respondida ao final, caso a Secretária tenha
de queda de emprego no setor. Nós encontramO_S iSs:O_,-taÕl- trazido a esta Comissão uma liSta de empresas que, segundo
bém, em alguns subsetores da linha branca- fogões, geladei- o Governo, abusaram na elevação de preços, pediria que antes
da sua conclusão, na manhã de hoje, pudesse nos revelar
ras, etc. - e em alguns setores da eletro eletrônica.
· isso, mas com uma análise das razões pelas quais o Governo
Então, essa previsão de um crescimento. de uma aceleavaliou que houve esse abuso.
ração das vendas no segundo semestre e a decisão de expansão
da produção tem, infelizmente, resultado, hoje, na necessiO SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Com a palavra
dade da adequação porque não consegue vender, está ~om o senador Mário Covas.
o estoque lá em cima, os juros estão altos para mariter o
O SR. MÁRIO COVAS- Sr' Secretária, Sr. Secretário,
estoque lá em cima. Havia uma velha estratégia brasileira
- que, infelizmene, faz parte da nossa cultura - de que, Sr. Diretor da Sunab, acho que a Secretaria, hoje, responde
caindo a venda, reforçar mais ainda o aumento de preços, talvez pela mais complicada das tarefas nas circunstâncias
para manter margem. Agora, a sinalização que n6s temos atuaís, a de ser responsável por uma das pernas de urna política
visto é que, alguns setores, começando na ponta do varejo, de rendas, fundamentalmente pela política de preços, já que
já estão iniciando o caminho de volta, ou seja, a redução a política de salários responde por outro caminho.
na venda iniciando descontos que pressupõem uma negociação --- Parece razoaVelmente adequada, correta, em princípio,
com a indústria que, também, terá que fazer uma reduÇão a afirmativa de que o mercado é o instrumento de controle
dos seus preços --:- desovas de estoque - para poder suprir de qualquer abuso no que se refere ao mark up.
Acho que isso -no Brasil, hoje, fica um pouco violentado.
o mercado a preços mais reduzidos. Alguns setores, inclusive,
começaram com o processo de venda sob consignação, que Eu me surpreendo mesmo quando vejo crPresidente da República aconselhar o consumidor a náo comprovar no Na taL
é uma novidade - vamos dizer assim - dentro da prática
Isso já não é para o consumidor, hoje, uma opção. O consu~mercial brasileira.
midor não vai comprar no Natal porque não tem com que
:Então, a nossa expectativa é de que esse fenômeno seja comprar. O nível de desemprego, o nív"el de arrocho, as dificulde curto prazo. A nossa previsão é a de que, já a partir dades de natureza financeira levam a isso independente de
do final do primeiro trimestre do_ ano que vem - de março qualquer conselho ..
em diante-, essa crise mais acentuada já inície o-seu ciclo - -Mas, a rigor, o mercado tem sua lógica no que se refere
decrescente para que consigamos no início 9o te~~i~o trísme- a _ isso, a despeito gas_distorções conjunturaiS~· parecendo mais
tre atinge um nível inflacionário no--mín.imo ace"ifãVet · ·razõável que, pori_a~tO, a secretafía se VÓite para a atividade
de abuso em setores em que é impossível o mercado se defenVamos retomar, agora, as câmaras seto riais - eu já te-nho
tido contato com algumas lideranças de trabalhadores - enfatider disso. Há coisas que sãO obrigatoriamente corisumíveis
zando a importância de uma participação mais ativa da represene, portanto, nessas, nem o mercado pode ditar regras para
o fun.cionamento:
tação dos trabalhadores nas câmaras setorUJ.iS, inclusive
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De forma que pare-ce razoável, tal qual a Se_cretária me
pareceu transmitir, que a Secretaria se volte fundamentalmente para estruturar esse setor, em relação ao qual uma
política de monitoramento, menos do que de fixação de preços, acaba por permiti( alguma forma de controle.
Ouvi aqui ·algumas afirmativas, pelo- menos, que me surpreenderam. Ê a primeira Vez que vejo ãlguém admitir, dentro
do Governo, que os preços do aço plano estiveram quase
50-% abaixo do preço internacional.
Isso, sem dúvida nenhuma, terá influído no resultado
final das operações em empresas como a Cosipa, a CSN e
até terá contribuído de alguma fonna para ajudar a vender
a Usiminas, na medida em que esses preços foram atualizados.
Há uma afirmativa que me surpreendeu ainda mais: foi
quando a Secretária disse que o Governo peca pela falta de
marketing. É a primeira vez que vejo essa afirmativa sendo
exarada por alguém.
_
__
Quero cre-r que isso até valha para a Secretária, mas
seguramente tenho dúvida se isso vale para o Qoverno.__ _ _
Eu fico me perguntando-e a mim me toca em particular,
porque se há algo que detesto é a generalização, é a denúncia
seguida da generalização-, eu canso de ver no jornal, canso
de participar em debates em universidades, etc, e ouço a
crítica tradiCional: "Os Congressistas, os Parlamentares, não
trabalham, não cumprem a sua obrigação". E aí- vem o
aposto - evidente que há exceções. Entre as quais, certamente, o interlocutor se coloca. A exceção é dirigida a ele.
A mim sempre me pareceu que essa crítica --=- que até em
muitos casos, é pertinente - deveria vir acompanhada da
definição, no iliínimo, pOrque aí se estabeleceriam sanções,
senão de natureza política, pelo menos de natureza moral.
Por isso -não quero que a Secretária me tome como alguém
que neste instante está pretendendo ... faço a pergunta com
a maior seriedade. Acho que ela sente o direito a saber. Acabo
de ouvir aqui o Secretário de Direito Económico, o que significa que o Governo hoje tem todo um setor voltado exatamente para a análise desse aspecto, porque em determinado
instante da sua exposição dizia: "Não acredito que utnaempresa se antecipasse na fixação de preço se não tivesse a convicção
e a certeza de que as demais empresas que vendem o mesmo
produto _a acompanhariam nessa fixação."
Por isso, sr~ Secretária, gostaria de saber concretãmente:
quais foram as empresas ou os empresá:dos que agira111 de
maneira inadequada? Dá para nomear? Dá para a Nação
saber, afinal, quem são aqueles responsáveiS pof uma situação
que, afinal, com ela, pela voz do Presidente da República,
acabaram tropeçando, e em relação às quais Sua Excelência
fez essa referência? O setor tem condiçãO de nos infOrmar?
Não generalizando, porque a generalização, afin~l. nos atinge
a todos. Ou pelo menoS atinge a todos que exercitam a ati vidade, não é meu _caso, mas sim o é do ilustre Presidente desta
comissão, que é um empresário de altíssima qualificação. Tive
a minha atividade profissional vinculada a minha tarefa como
engenheiro. E tão-somente como.isso. E seffipre na qualid_~~e
de empregado, não consegui chegar a patrão. Mas, a rigor,
parece-razoável que neste instante, tendo em vista a dureza
da expressão, a Nação tem o direito de saber quais foram
aqueles que quebraram a cara~ Quem é que, afinal, pela exorbitância da sua prerrogativa de empresariar, teria contribuído
de forma tão negativa para a Nação, a ponto de agir dessa
maneira?
Não go_?t~ia que a Secretária tomasse i~ como uma
impertinência. Não é. Acho que se o Presideqte da República
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usou a expressão, o mínimo que a Nação tem o direito a
saber é quem é quem.
A SRA. DOROTHÉA WERNECK- Lembraria, Senador, que convivemos durante muito tempo, na época em que
eu estava mais ligada à área do trabalho, era uma das nossas
grandes brigas, grandes bandeiras, que é uma tradição da
cu1tura brasileira, diz o seguinte: "Aumentou o custo, repassa
para preço." Isso é histórico. E de certa forma incompreensível. Porque até onde estou informada, é o único país do
mundo que consegue ter um comportamento empresarial económico nessa regra do jogo. Ninguém qUestiona. Ou pelo
menos, questionava, porque acho que agora está mudando.
Aumenta preço, repassa para custo. Salário era uma tragédia,
porque fazia uma seniJ_ora negociação coletiva, nO dia segui~ te
aumentava preço. Então, a empresa não arcava com nada.
Quãndo teoricamente, praticamente, corretamente, com justiça, aumento de salários sai de lucro, e não de aumento de
preço, é mantendo o lucro que se dá aumento de_ salário.
E um comportamento desse generalizado significa jogar a
inflação para o mês subseqüente. Então essa tradição ainda
persiste na maioria do setor empresarial brasileiro. Considero
esse fato importante, das 99,9 vezes que vamos questionar
por que houve aquela remarcação, a resposta é "porque meus
cú~tos aumentaram". E a coisa não -tem fim nesse processo.
Teriws uma outra coisa própria da economia brasileira,
que é o seguinte: tem uma revisão da taxa de câmbio, aumenta
o preço de ... não quero dar exemplo que depois vini manchete.
Mas qualquer produto aumenta o preço porque aumentou
a taxa de câmbio. O que é outra coisa nossa. Sabemos que
a economia brasileira ainda é relativamente fechaaa, o grau
de· -abertura da economia está em torno de 6,7% do nosso
PIB, e não tem por que, a não ser naqueles setores que dependem do produto importado, de ter uma revisão de preço na
mesma proporçã"o da revisão de câmbio. Fatores como esse
fazem parte de um fenómeno que eu poderia dizer, esse,
sim, que poderia ser generalizado em termos de comportamento na for~açãç_de preços da economia brasileira.
Temos um outro fato recente, que é a questão da formação de expectativa de novo choque e da remarcação preventiva. Ela tambéQl foi generalizada, isso, a nível de varejo,
de atacado, de indústria, comércio, serViçOs, todo mundo entrou nessa leva de remarcação preventiva: "Já que há o risco
de congelamento, quero pegar_o meu preço lá em cima".
Então, nesse sentido, por esses-argumentos que eu acabei
de dar, é difícil identificar responsáveis nominalmente. É possível identificar comportamentos diferencfados de alguns se tores, uns que exageraram nesse procedimento e outros que
não exageraram tanto nesse procedimento. Eu já fiz referência
a alguns, já fiz referência a alguns segmentos de material
de construção, à linha branca, a eletroeletrônica, mas eu não
fiz referência aqui a uma das grandes pressões de inflação,
nos últimos meses, que foi na área de alimentação, desde
o produto agrícola.
Aí nós temos dois fenómenos que reforçaram um ao outro: o primeiro foi que, de fato, nós tivemõs que importar
muito este ano, e a inlp"õi'tã.ção ·significou à internalízaç;jo
do produto a um preço mais elevado do que a venda no
mercado interno. Então, houve uma tendência a chegar o
preço interno ao preço do produto importado, e, _com isso,
houve uma pressão de inflação. Por outro lado, essa tendência
-num segundo Inomento, mas reforçando o priineiro argumento - de aumento de preço se deu na época da decisão

Dezembro de 1991_

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

de plantio. Então, qualquer decisão que fosse tomada _de~~~
trole mais rígido sobre o preço desses produtos podena s1gm~
fiC3f"iiriidesestírilulo à produção e a manutenção do problema
que Tiós enfrentamos nes!e ano para-·o inõ·que vem.
Então~ era Irriportante que houvesse uma certa recupe~
ração de preços de produtos agrícolas que garantisse q1._1e a
nossa produção vá se expandir no ano que vem. Quer dtzer,
é importante, para a "d(!cis~o de produção ag~cola, ~existência
de crédito, de polítícas na área, mas é também 1mportante
a decisão empresarial do produtor rural de que vale a pena
produzir porque há preço de mercado campe-nsador.
É óbvio que essa cadeia, que começa lá no preço agrícola,
bate na alimentaç·ão na ponta. Então,-nós tivemos a recuperação de alguns produtos·; com a elevação no preço de ponta
dos produtos de alimentação acima da média, inclusive no
mês passado. Para uma inflação média, cujos índices variaram
de 25% na FIP a 20.7 no Dieese, passando por 21.5 no IBGE,
o maior item de aumento no mês de outubro foi a alimentação,
com aumento em torno de 29%.
Então, este fenômeno também fQi identificádo e, eu repito, devem-se ao problema da expectativa ~a inflação e da
remarcação e a um fato estrutural, que foi o aumento de
preço na ponta.
O nosso acompanhamento não é feito por empresas parte da resposta para o Senador E?u~rdo SupJicy -, nós
analisamos produtos e se tores e temos md1ces gráficos, tabelas,
séries de acompanhamento de evolução de preç~s por setore~.
Poderia dar alguns exemplos de produtos que tiveram crescimentos mais acelerados - não sei se este seria o_ melhor
gráfico, não sei se é-visíveL Es_ta primeira Ii?ha que está aqll;Í
sinalizada é proteína animal, carnes, que tivemos um crescimento enorme nos últimos meses.
Este segundo aqui, que é o amarelinho, que é mais difícil
de ver de longe ele está fazendo isto e recupera aqui o amarelo
que são os grãos. Então, são os que mais pesaram.
Esta linha marrom são os serviços e esta linha cor-_de-rosa
que cai aqui são os hortifrutigranjeiros, ?nd~ tivemos. urna
grande contribuição para a contenção do ntmo de cr~sci!De~
to, se nós compararmos o período. A outra é a mdustr!a
de remédios, que vem aqui nesta linha sinuosa, sem pressao
para cima ao longo deste período, que vai de março de 90
a outubro de 91.
Então, no acompanhamento que nós fazemos- insisto,
por setores e por produtos-, conseguimos identificar_subsetores e segmentos como este exemplo que _eu dei no caso
da cerâmica e dentro da linha de m_aterial de construção,
que realmente colocando_ o gráfico na frente e vend_oo aumento de 64% real de abril a outubro, é uma recuperaçao extremamente elevada. Não é à toa que hoje, estamos com problema
também de pedidos de c_oncordata de empresas do s_etor.
O Celsius vai complementar.
O SR. CELSIUS LODDER- É só o acompanhamento
também de produtos que a Secretária está falando._ Qu~to.
à carne bovina esta linha contínua aqui é o INPC, esta aqm
é a recupcraçã~ que houve no período - ?e janeirO ãté- o
início de novembro - de como a carne bovma se recuperou
~
nesse período de congelamento.
A mesma coisa acontece com um _o_utro produto, que e
essencial também como ração e alimentaçãO humana, que
é o milh~, que conseguiu subir e se recup_erar mais ?o__ q?e
o INPC. Tudo isso tem uma· inflllêiicia ·na p-róxima safra,
porque o preço alto de hoje do produto agrícola é o abastecimento de amanhã.
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O SR. SALOMÃO ROTTEMBERG -Fui citado pelo
Senador Mário Covas na sua colocação. Enquanto a Ministra
não chega eu gostaria de transmitir uma experiência do meu
conhecimento de um setor industrial, no caso o se to r automobilístico:·
O SR. MÁRIO COVAS -Mas não o citei como tendo
quebrado a cara, citei-o como empresá~i~, generosamente,
até com justiça.
··
·
O SR. SALOMÃO ROTEMBERG - Visitando algumas indústrias automobilísticas no exterior, a exemplo da Mercedes Benz, em Stuttgart, da Fiat, em Turim, e veri!Jcamos
que a maioria dessas empresas na Europa e, acreditO, no~
Estados Unidos, estocam componentes de montag~m de velculos por um período de 24 a 48 ho~as. ~ forneCim~~to de
componentes é uma coisa extraordmanamente eftctente.
Aqui, no Brasil, as indústrias aut_c:>f?Obilísticas estocam alguns
componentes por 90 dias, isso prev~ndo uma greve naqu~la
iifdúStriã.- Se eles têm tubos de fretas, estocam por 90 dias
porque pode haver uma greve naquela fábrica e parar toda
a produção. e também pelo processo de negociação dos preços.
O fabricante daquela peça sabt! que custa uma fortuna para
a indústria automobilística deixar de botar um vidro ou uma
sinaleira no carro, não pode ser faturado, não pode ser vendido, tem que colocar no pátio. ~ melhor para a indústria de
montagem pagar um preço mats elevado d~ que p_rolongar
um ·processo de negociação, porque um carro no pátiO aguardando ser complementada a montagem 10, 12 ou 15 dias depois
ser faturado, acarreta um prejuíZo enorme. Isso faz C?O: que
a própria indústria de montagem perca a sua condtçao de
um processo negocial mais efiCiente.
- Por aí se vê que são muitas as variáveis que termin~m,
além dos impostos que são altíssimos, levando o preço fmal
de um produto para cima, incluído nesse pre~o também o
preço preventivo. Em função do processo negocial d~ componentes, de juros, de impostos, de inflação, de multa coisa.
Realmente o ajustamento desse processo é um pouco doloroso, e talvez urna câmara pudesse ser criada no sentido de
que se analisasse a cada momento a possibilidade de abertura
de importação de determinado produto que, está ~aquele momento contribuindo grandemente para a formaçao de preço
final do produto.
Eu estava falando aqui enquanto a S~ Ministra estava
ausente nos fatores_ que contribuem, já que o Senador Mário
Covas g'enerosamente me citou na su.a fala, na formação de
preços. No caso da indústria autornobilís~ica, enquant? no
exterior se estoca por 24 ou 48 horas, aqm se estoca ate por
90 dias, prevendo ·greve naquela área, _ou pre~endo um_ pr_?cesso negocial muito prolongado o que mterfena na produçao
dos veículos, ficariam produtos incompletos no pátio acarretando grandes prejuízos.
Talvez a câmara setorial pudesse ser usada para num
determinado momento analisar esse.tipo de comportamento.
Uma indústria de autopeças está subindo seus preços exagera~
dameilte então a câmara setorial, se constatasse i~so, podia
definir a Úberação da importação por um determinado período
até o ajustarn~nfó dos_ preços.
O SR ESPERIDIÃO AMIN -Peço licença para uma
rápida inte.rfei-êiiCiã.. Primeiro, isto é o cerne do livro de Alvin
Toffler ''O Poder das Mudanças". O que vai distingüir país
do PiirheíiO Mundo do resto é a velocidade da decisão e
a velocidade da solução. O resto é conversa-fiada e filosófica.
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Segundo, já que os modelos são mundiais, e essa e uma
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e do calçado é outro que tem um tipo de controle extrema-

tendência da indústria automobilística, para que o modelo mente complicado, porque o produto é extremamente diversié mundial? É exatamente para isso. É para não se ficar na - ficado,nãohácomofixaropreçodacamisa,nem-Odosapato;
mão do agiota, porque o sujeito que pressiona tendo o mono- e para os serviços nós temos, tanlbém, o mercado funcionando
pólio da venda do vidro, do plástico, do farolete, é um agiota e aí há uma longa discussão que houve com o setor.
de pior espécie.
Então, sobram alguns produtos para a atuação a nível
de Governo. A alimentação e um deles. Certamente, a alimen0 SR. SALOMAO ROTTEMBERG-- Senador, V. Ex• . tação é um item pesado dentro do orçamento familiar. Há
talvez não saiba, mas no Brasil, hoje, podemos - empresas . a ponderar a mesma encaminhada na resposta do Senador
ou pessoas físicas- importar um veículo com toda a tecnologia __ Mário Covas, que é i processO de -correção a alguns setores,
de ponta existente no mercado internacional; mas não podemos importar um componente de informática ou de eletrônica provavelmente, vão mudar a sua estratégia, a sua política,
de um veículo para montá-lo no Brasil e exportar. Então, antes disto. Nós estamos buscando identificar, numa atitude
é uma decisão em que não existe lógica, não é?
pedagógica, levantar e discutir essas questões e buscar rever
essa postura empresarial. Se nós acompanharmos na própria
O SR. PRESIDENTE (Raírriundo Liia)-Tem a palavra imprensa, durante os últimos dias, havia, ainda, várias posio Senador Mário Covas.
ções, vários analistas fazendo uma contabilidade: o que vai
O SR. MÁRIO COVAS -Quero agradecer muito todas ser dezembro- salário, 139 Salário, negociação coletiva, libeas informações. O meu objetivo era tão-somente saber quem ração de cruzados, etc. -e, ainda:, argumentando na linha
de, mais uma vez, uma bolha de consumo que sancionaria
é que quebrou a "fuça".
esses preços remarcados para cima, nas últimas semanas e
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Com a pi!lavra nos últimos meses.
o Senador pelo Distrito Federal Valmir Campelo.
Finalmente, a pe1!:iuuca de V. Ex• com referência ao ConO SR. V ALMIR CAMPELO- Dr' Dorothéa Werneck, gresso Nacional e às câmaras setoriais. Nós, no início, sempre
Dr. Salomão Rottemberg, prezado amigo Celsius Lodder, convidamos os trabalhadores a caso que V. Ex• colóca, alimenjá não me refirO nem à majoração de preços na indústria ta o círculo vicioso. Não adianta a empresa não ter o salário
automobilística, ne!P tampouco à elevação dos preços dos para pagar, mesmo que seja o salário mínimo, e são essas
consórcios e às suas regras, mas me preocupa o problema as pond~rações mais fortes, até da parte do próprio setor
público, de por que razão não se eleva o salário mínimo da alimentação básica do trabalhador.
Os jornais de ontem noticiar8.rn. que os· alimentos foram estou falando de Estados e Municípios. Sempre uso a expresos campeões do aumento da inflação no mês de outubro; são num quebra cabeça. Não se pode olhar cada peça dessa
e um jornal de Brasnia de hoje diz que.um trabalhador gasta paisagem individualmente, porque as peças compõem um mesexatamente um salário mínimo para se locomover da sua resi- mO cenário.
Então, uma atuação mais forte tem que ser ponderada,
dência ao trabalho.
Aí, eu questiono: ou o trabalhador vai fíCar em casa, em primeiro lugar, devido ao seu impacto a médio e longo
para poder comer, e aí ele vai morrer de fome, porque não prazo; e segundo lugar - nenhum fator é mais importante
vai trabalhar, ou ele vai gastar o dinheiro do seu salário mínimo do que o outro eles são igualmente importante, devido ao
no transporte e também vai morrer, porque não vai comer. que significa em tennos da composição das diferentes variáveis
com que estamos lidando.
É só uma questão de tempo.
Poderíamos ter u-ma política - Úma discussão -que V.
Pergunto a V. s~ apenas se o Governo não teria Um
instrumento duro, eficiente, forte, que pudesse pelo menos Er. devem estar acompanhando de importação de produtos
conter - não digo nem baixar - o preço da alimentação agrícolas com preços subsidiados. Podíamos inundar o Brasil
com trigo subsidiado, com arroz, carne e miJ.4q subsidiados
básica, pelo menos torná-lo estável.
Será que_o Governo não dispõe de um instrumento dessa porque o merCado internacional pratica um subsídio fortíssimo
natureza? E apenas esta a minha preocupação, diante de tantas na produção agrfcola. Como é que ficaria a produção nacional?
Jogaríamos para baixo o_ custo interno! A cesta básica iria
outras que aqui foram expostas a v. s• -A SRA. DOROTHÉA WERNECK- Pois não. A per- lá para baixo. E o ano que vein? Qual seria a nossa-produção?
Então, tem que haver essa ponderação e esse equilíbrio
gunta de V. EXi permiJe algumas observações importantes.
entre uma política específica que diga respeito ao preço e
Quando falamos de inflação, há alguns preços que ainda ao consumidor e uma outra política que signifique produção,
estão sob responsabilidade - até que- foram da responsa- emprego, crescimento e oferta suficiente nO mercado de alguns
bilidade- do Governo, mas há alguns preços que estão defini~ pi"odutos, de alguns insumos básicos~
tivamente fora do controle, quer seja por normas legais, incluEntão, não é tão simples. Só voltarei, porque V. EX"
sive constitucionais, quer seja porque o mercado é absoluta- chamou a atenção para esses dois pontos; a que-stão dos transmente competitivo.
portes, porque, de fato, várias\7ezes tivemos esse problema;
Para o aluguc.l, a lei já prevê urna fofma de reajuste; estamos com ~ perspectiva da inflação se estabilizar e nas
o do transporte urbano é da competência do município ou, áreas metropolitanas, onde se tem um levantamento dos índino caso de Brasília, do GDF, conStitucionalmente; o preço ces, há uma recuperação muito grande do custo dos transdo hortifrutigranjeirO depende do mercado, não tem jeito, pOrtes nos últimos meses, a partir do ano passado. _O ·argunão se controla o preço da alface, do tomate, etc, este são mento é, primeiro, o salário dos -empregados. segundo, a
produtos tradicionalmente fora de qualquer tipo de possibi- renovação da frota, que é um atendimento ao cons~~idor.
lidade de controle; para a área de educação também já está Terceiro, um programa de melhoria do serviço, inclusíve, _em
aí uma legislação e foi encaminhado, já, um novo projeto, algumas regiões, com priVátizaçãO, o que não seria feita se
mas a lei estabelece o critério de reajuste; o caso do vestuário se necessitasse de um subsídio muito elevado.
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A pergunta poderia estar no ar: Quer dizer que no fundo,
então, o trabalhador paga o pato? Num primeiro momento,
há essa pressão; há uma queda do salário real muito grande.
Num segundo momento, a expectativa é com a maior rentabi~
lidade das empresas, com o que vai ser possível expandir
o nível de emprego, pagar maiores salários e ter recursos
para a expansão dos investimentos. Isso Significaria também,
a médio prazo, uma maior oportunidade de emprego e melho~
res_salários. É uma opção dura, é uma opção difícil. Podería~
mos, a cada momento, sancionar os aumentos de preços, viabilizando o aumento do consumo e o aumento dos _salários,
mas temos a experiência dos últimos anos, que é a permanência de uma taxa de inflação extremamente elevada.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nabor Júnior.

O SR. NABO R JÚNIOR - Sra. Secretária Nacional
da Economia, Dorothéa Werneck; Sr. Secretário do Direito
Económico, Salomão Rotemberg; Sr. Diretor do Departamento de Abastedmento e Preço, Sr. Celso António Lodder·
·
'
Sr. Presidente; Srs. Senadores:
Quero, inicialmente, identificar-me como ex-empresário.
Sou .ori~ndo do Acre. Fui empresário ·durante muito tei;npo,
sou mte1ramente favorável à economia de mercado. Tenho
dito isso em djversas ocasiões, em pron-unCiãiD.entos··reitOs
aqui no Senado Federal.
Agora acho, eminente_ Secretária, qüe- O- empresariado
brasileiro não está preparado para· exercitar a política de mercado - isto é um ex-empresário que reconhece.
A senhora declarou, durante a sua exposição, que com
o _descongelamento dos preços houve aquilo que os economistas ~hamam de recuperação. Em alguns casos, nãô atho
que seja nem recuperação; penso que· é exploração, conio
é o caso da carne.
A carne estava a 600 cr_uzeiros há quatro meses, e está
custando agora 3 mil240 cruzeiros- comprei s·ábado passado
- a carne de primeira. Isso é exploração!
Então, o empresariado nacional não está realmente preparado para isso.
A senhora declarou que com o descongelamento houve
recuperação; essa recuperação é, inclusive, abusiva, como
acontece no setor de material de construção, no setor eletroeletrônico, etc.
·
Então, o que hbi.J.Ve? Houve retração dos consumidores.
A indústria redUZiu á PrOdUÇàO, porque não está colocando
no mercado os seus produtos e gerou o desemprego. Está
havendo demissões em massa, porque a indústria não está
podendo colocar os seus produtos no mercado, por essa liberalidade do Governo. Liberou-se os preços, houve a-busos; houve abusos, prejudicoU-se a ptópria' indústria, o consumidor,
o .País e gerou-se desemprego.
Então, veja que essa equação não está fUncionando bem_.
A partir do momento em que o Governo resolyeu liberar,
por exem:plo, o preço do pão, contra o que me insurgi, ele
aumentou, só nurri inês, 67%. Liberou o preço do leite, houve
aumento de mais de 200%-.
· Os pecuaristas-, por exemplo, que -dUfante- o procesSo
de congelamento retiraram, praticamente, o pro:ciuto do mercado, fizeram uma proposta ao Governo: liberar a carne de
primeira: e manter Sõb contrOle ã cárne de segunda: O Governo
aceitOu. Liberou o preço da carne de primeira, que foi lá
para Cima: E nãO havia carne de segunda no merc..1do, ninguém
encontrava carne de segunda. Quer dizer, o ass(\.lariado, que
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ganha salário mínimo, e o hmcionário não podiam _comprar
carne, porque não tendo poder aquisitivo para compr.ar carne
de_ primeira, também não encontravam carne de segunda no
mercado para comprar, porque _ela estava sob controle do
Governo. Houve pressão sobre o Governo para liberar o preço
da carne de segunda; u Governo liberou o preço da carne
de segunda, e ela subiu.
_
Vejam bem, estava eu sábado na feira do Guará, onde_
vou fazer compras. Vi uma senhora comprar um pouco de
toucinho, porque ela não podia nem comprar carne. Quando
o toudnho foi colocado na balança, deu 7 mil e tantos cruzeiros! Uma pequena qua'l>:idade de toucinho! Vejam bem a
situação do consumidor brasileiro como está.
Tenho aqui um. dados que revelam, sem levar em conta
a situação dos meses de outubro e novembro, quando agra~
vou-se a inflação, que no período de janeiro a setembro,
a inflação medida pela F1pe foi de aproximadamente 187,9%.
Nesse mesmo período, o queijo mussarela subiu 431,2%; a
manteiga subiu 400%; a carne, 284,3%; os ovos, 261,1%;
o macarrão, 216,7%; o pão, 204,5% e o feijão, 196,8%.
Se formos computar as altas havidas nesses produtos alimentícios, principalmen:e nos ineses de outubro e novembro,
vamos ter dados muito mais estarrecedores do que esses que
estamos mostrando. Enquanto isso, o que aconteceu com os
SaláriOS-?
É muito importante que tenh:!mos a preocupação de remunerar bem o produtor, a indústri3, o comerciante. porque
eles geram empregos, pagam imro:.tos. Mas temos que pensar
também no consumidor; ningu.-!m está pensando no consu·midor, que é o assalariado. Essa pesSCI'l que ganha um salário
de 42mil cruzeiros, ou até o pequc:_i·"J iuncionário, que ganha
200, 300 mil cruzeiros, hoje, já est~~ u~ privando de consumir
determinado produto. Aqui mesmo. r:o Senado, tenho ouvido
muitas queixas de senhoras de Sen~:d:;.;es e Deputados, dizendo que estão fazendo racionamer:1c ·H~ determinados produ~
tos. E vejam que Senadores e Deput..:ãos ganham beml Imaginem o que não estão sofrendo 95% da população. Isso está
gerando uma situação tão preocnpant~ que, daqui a pouco,
a população va; começar a definlnr. r ma estatística recente
revela qm~ a estatura média do bra~üeiro está se reduzindo
cada vez ll'::tis, principalmente no 1-.jordeste, pela fome, pela
falta d~ recursos para adquirir os produtos básicos.
_No caso da carne, por exemplo - e o Dr. Lodder mostrou, por gquela curva, que houve uma recuperação exagerada
do -setor- o Govetnü" não tomou ptOvidên;ia nenhuma. Importou 100 mil toneladas de carne e 11ãC1:! colocou no mercado
nem na época da entressafra. Segundo informações que tenho
IidQ __I]9S jorJnlis, a çarne continua estocada. Por que o Governo
não colocou essa caq1e no mercado? Aqu~la carne que foi
importada da Europa já está se:iido reeXportada, depois de
tantos prejuízos de armazenamento que houve.
_ Então, deve haver um controle~ Parto do princípio de
que, na atual conjUritm11 hrasileira, o Governo precisa exercer
um controle sobre a ecvnc-mia. Essa questão de liberar está
dando resultados de:>f<t\l)ráveis. Se, pelo merjos, na medida
erÍl que fossem aum.cuumdo os preços, fossem sendo reajustados também os salár)c<;.. Durante o Governo do Presidente
José Sarney, havia aquel: cdebre "gatilho": a inflação subia
10%, o salário acompanh::;va os 10%; se subia 20%, aumentava o saia rio -em 20%. Mas agora não. 5.6 há contenção
para o salário, só há l.'(ot~,?,ciamento dos salá~ios. Passam-se
quatro, cinco, seis hle$e•· ~:em i·eajtistat o salário, e, ná entanto,
os preço::. das utiiidade~. das mercadoria~ e, principalmente,
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certo para o Governo, que está arrecadando menos, não está
dos produtos alimentícios estão subindo diariamente. Quem
dando certo para as empresas qlie estão indo à falência, não
vai ao mercado ou à feira toda semana, como et,~,:·está Sentindo
está dando certo para os ébhsumidores que estão comprando
isso, pois está se privarido de determinadas cojsa_s. Nós ganhacada vez por preço mais elevado e seus salários estão sendo
mos bem; imaginem o povo pobre! O povo pobre está se
cada vez mais achatados, reduzidos; e não está dando certo
alimentando hoje de pão e de leite, e esses dois produtos
foram realmente liberados pelo Governo. Acho que foi um
também para os empregados, que _estão sendo dieitidos diaria~rro. Os_ produtos que constituem a cesta básica deveriam
mente. Então, não sei a quem é que está servindo essa política
ser objeto de controle do Governo; pelo menos isso. Se o
econômica do Governo. Me perdoe a rudeza da minha argumentação, mas essa é realmente a realidade da atual política
Governo controla os salários, deveria controlar pelo menos
económica do Governo. Estou traduzindo, aqui, não apenas
esses produtos que constituem a cesta básica. É um erro.
o meu sentimento pessoa], mas o sentimento de milhões de
Vejam como o GovernO está precedendo: Jiherou o preço
do pão e do leite; houve abuso, houve a tal recuperação exces- brasileiros que estão realmente decepcionados, descrentes do
siva. Agora o Governo está ameaçando aplicar a lei antitruste
próprio GoverriO. O Jornal do Brasil de domingo publicou
nesses setores. Vi no noticiário da imprensa. Quer dizer, deque a aceitação do Presidente da República hoje é de apenas
pois que contribuiu para isso, liberando esses preços, deixando
18%. E os próprios empresários não confiam. A senhora disse,
que houvesse abuso, agora o Governo está a.riieaça,ndo aplicar aqui, durante a sua exposição, que foram aplicadas 14 mil
a lei antitruste em cima desses setores, pelo menos foi o que
multas, 14 mil infrações foram aplicadas pela Sunab. Eu pera imprensa divulgou. Então, vejam a contradição que está
gunto: já foram pagas essas infrações? Se pagaram, então,
havendo nesse setor da economia nacional e a fixação de
ninguém está acreditando, porque o sujeito é punido e volta
preços.
.
a incidir no erro. Então, é um descrédito totã.I. O sujeito
Não vou discutir aqui o problema do salário. Apenas é punido e ainda continua praticando as mesmas infmções;
fiz uma ligeira abordagem sobre ele, mas sei que não é da
14 mil multas foram aplicadas, e não trouxe resultado para
área de V. Sa. e das ilustres autoridades que estão aqui. Mas
ninguém. Ninguém sabe se essas multas foram realmente recoacho que está havendo muita especulação na questão de preço. lhidas.
As indústrias estão faturando com dois preços, um deles em
Com essas observações, Sr. Presidente, encerro aqui mifunção dessa tal expectativa de um novo congelame'nto. O
nhas palavras, para manifestar a minha preocupação e até
Go_verno deveria aplicar penalidades severas em cima disso.
a minha decepção, com esse quadro que aí está; que só está
Elas se dão o direito de remarcar, alegando que o Governo
beneficíando os especuladores, os banqueiros e os grandes
vai impor um novo congelamento. E, por con"ta disso, prati- empresários desse País, que a qualquer momento impõem
cam-se os preços mais abusivas de que se tem conhecimento
o preço que querem e o Go_verno engole goela abaixo, e
em toda a história do Brasil. E não há nenhuq:Lª me.Qid~- c;:Jo . depois é repassada para a população sofrida, que é o povo
Governo, fica por isso mesmo. As indústrias e o próprio co- hrasileiro.
mércio --tenho em meu poder inclusive notas fiscais demonstrando isso - faturam pelo preço excessivo e depois dão
A SRA. DOROTHEÁWERNBCK-'Sr. Senador, muium abatimento de 50%.
tõ obrigada pela oportunidade. Talvez, algumas informações.
A SRA. DOROTHÉA WERNECK - É o medo do Re~sultados não se alcançam de um dia para o outro - digo
e ·voU repetir i·sso ao lmlgo da minha vida- e as informações
congelamento.
teriws que nos basear no que está acontecendo em temros
O SR. NABOR JÚNIOR - A senhora sabe 4isso. E de r~sultados concretos. Como disse na minha apresentação,
fica po-r isso mesmo? Cartão de crédito, nenhuma firma aceita a Segunda quadrissemana da FIPJ:: _apresenta uma inflação
mais. E,_se o consumidor quiser comprar no cilrtâo de crédito, menor ·do que a primeira quadrissemana anterior: Aindã é
tem que se_sujeitar a um juro. A Mesbla, por exemplo, ~stá muito pequena, mas já sinaliza uma reversão de tendência.
cobrando 52% ao mês. O que eles alegam é que o Governo Ein alguns setores_específicos já temos visto que os aumentos
contribui para isso, porque e1e aumenta as tarifas dele acima de preÇõ estão rituító abaixo dos ínt;iices geraiS 'de inUação,
da inflação. Por exemplo, tarifa telefônica, este mês,já a~men 6 que já é uma sfnaliZação de mudança de comportamento,
.
tou duas vezes. Os _e,ombustíveis também estão acima da infla- eriltermos de fixação de preços.
Achei muito interessante a observação que V. E~ fez,
ção. As tarifas do_ Qoverno, de um m.oçlo geral - energia,
telefone - subiram acima da inflação. Os juros b~ncár1os de que o empresariado não está preparado para uma eéonomia
são um pretexto que os empresários têm para aumentar seus de mercado. Não vejo outra forma desse empresariado se
preços, e dizer que o Governo baliza na medida em que fixa preparar pàra unia eCón'omiil ·de mercado, a não ser com um
o~ juros através do Banco Central, juros -acima do mercado. - esforço muito -grande, uma atitude até, que eu diria~ pedagóTodo mundo embute nos seus custos esses juros. O GOverno gica., de esclarecimento, de informação, mas prfncipalmente
acha que é um instrumento de combate ~ inflação; acho que no exercício da prática. Sempre foi muito fácil jogar responSaé de alimentação da inflação; juros altos são um instrumento bilidade ao Governo e tecorret ao Governo a fixação de preço
para a alimentação da inflação e não de combate ã inflação, controlado, ao invés de fazer um esforço de contabilidade
e está demonstrando mês a mês a inflação subindo, e os juros de custos, de análise de mercado, de revisão de política de
também subindo. Daqui a 3 ou 4 dias o· Banco Central já preço, que não deu certo, até que esse empresariado amaduvai estabelecer as taxas referenciais para o mês de dezembro. reça. Eu me permito fazer uma observação, que eu não generaEni3.o, com base nessas taxas referenciais, que o Banco Cen- lizo, penso que a tendência é -ter cada vez mais empreSários
qtie saibam, sim, viver na economia de mercado, e nós só
tral vai fixar, taxas de juros, os empresárlos já COmeçám
podemos consolidar esse novo perfil do empresariado brasiembutir nos seus custos.
Não entendo que diabo de política é essa aí, me desculpe. leiro se dermos tempo ao tempo para que eles, na prática,
O negócio não está dando certo para ninguém; não está dando aprendam através dos seus insucessos, inclusive empresas que
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estão fechando, pedindo concordata, porque tentaram uma
prática de gerência de administração que resultou no seu insucesso no mercado. Então é impossível imaginar que teremos
um País com a classe empresarial, no seu geral, com comportamento adequado, com seus princípios de gerência de acordo
com as regras vigentes em qualquer país do mundo, se permanentemente ficarmos com a política de controle e o Governo
resolvendo tudo.
Uma segunda informação que eu gostaria de passar para
V. Ex•, inclusive pegando o mesmo exemplo da carne. .
A carne teve um enorme crescimento de preço - Isso
é inegável - mas a partir da primeira semana de novembro
está havendo uma tendência de queda, inclusive em termos
absolutos de valor no preço de atacado. Não tenho informação
desta semana ...

O SR. NABOR JÚNIOR- No varejo não está caindo
o preço, pelo contrário.
A SRA. DOROTHÉA WERNECK -Também tenho
um dado da FIPE com uma queda de menos de 1.4% da
primeira semana di novimbro em relação à Ultima semana
de outubro. No atacado caiu em 20 mil cruzeiros a arroba,
para 19 mil, caindo para 18 mil cruzeiros. Não sei informar
a V. Ex~ exatamente o quanto eStá agora. Houve Uma re:a_çãq
muito forte. No momento, o poder de negociação está muito
mais nas mãos dos frigoríficos que estãó Conseguirido pressio~
nar para baixo os preços da arroba do boi na medida em
que a queda do consumo na ponta foi significativa.
Na questão do pão foi o primeiro mês desse processo
de liberação; já foi encaminhada para todas as lideranças do
setor uma correspondência inclusive alertando que o envolvimento na área da Seci:etaria Nacional de Defesa Económica
é pela formação de cartel, pela prática de preços combinados
através de tabela e será feita uma reunião eSti Semana, se
não me falha a memória, pela equipe dO DAP com a liderança
do setor, questionando esse avanço rápido nesta recompOsição
de preço, no caso do pão.
Tenho uma visão um pouco mais Positíva em relação
à economia brasileira. Certamente o momento não é onde
se encontrem em todos os interlocutores o alto grau de confian-ça, isso é conseqüência certamente do- rnoinentõ -ecõnôiiifcO
que e~tamo.s vivendo, mas acredito que seja possível revertermos um cenário mais positivo para a economia brasileira com
a nova forma que estamos buscando da reestruturação industrial, da liberação do mercado, da integração da economia
no mercado inte-rnacional e a possibilidade da retomada dos
investimentos internacionais e nacionaiS COm a eStá.bilizâÇãoda economia. Muito tem que ser feito. Tem um ponto extremamente positivo, o qual temos acompanhado inclusive pela
imprensa, não é opini-ão interna nossa, que peia pri_meirá vez
está.se tomando consciência que não se resolvem os problemas
do País com a adoção de medidas conjunturais. Ou- ãtãCarnos
'
.
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as essências das_ questões estruturais. ou estaremos "empurrando com a barriga.,, literalmente, as questões para o próximo Governo, para o próximo Governo e para o próximo
Governo.
Então esse esforço que se busca dentro da reforma estrutural, dentro de política industrial, política agrícola, viabilizando a reestruturação dos se tores e a retomada da produção,
no caso do setor agrícola, Só podem contribuir para que se
tenha um horizonte de fato um pouco mais tranqüilo.
Mesmo o controle da cesta básica deve ser ponderado
e pensado para que, mais uma vez, não tenhamos o redirecionamento de recursos para outras áreas que não o plantio,
no caso dos produtos agrícolas tipo arroz e feifão que eStariam
na cesta básica com o preço controlado.
Pode haver uma queda na produção desses bens para
venda no mercado interno. Sabemos muito bem que não existe
volume de recurso suficiente para subsidiar a noss.. agricultura.
O nosso País é grande. O volume de produção é enorme
e não temos condições de darmos subsídios como é feito,
por exemplo, em outros países, como o anoz no Japão, e
outros produtos agrícolas na Europa e mesmo nos Estados
Unidos.
Portanto, colocar como alternativa um controle de preços, pode gerar um sério problema de abastecimento, a curto
prazo, com o desestímulo da produção nacional e, conseqüentemente, perda de emprego no campo em decorrência de
superpressão nos centros urbanos.
Assim a sugestão de fazer-se um tabelamento e controle
de preço, pelo menos pela experiência·do passado, tem demonstrado que, para a cesta básica, pode gerar distorções
piores do que as do momento em que estamos vivendo em
termos desta pressão de preço.
Era o que tínhamos para o momento. Muito obrigado,
Senádor.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Senadores,
aS~ Secretária Dorothéa Wemeck, solicitou, se possível, que
gostaria de sair até às 13 horas -e 30- minutOs, pois deverá
participar de um almoço de trabalho com o Sr. Ministro da
Economia. Diante desse apelo, os Senadores Ronan Tito,
Élcio Álvares e Dario Pereira abriram mão das suas respectivas-perguntas para·que pudéssemos liberar o Sr. Ministro,
que ncrs· honrou com sua presença; por duas vezes. Tenho
certeza de que virá outras vezes, se fór necessário.
·
-Agradecemos a presença de V. Ex~, do Dr. Salomão,
do Dr. Celso e de todos os Srs. Senadores, informando que,
na próxima quinta-feira, teremos uma reunião ordinária da
Comissão de Assuntos-Económicos. Analisaremos, na oportunidade, a rolagem de dívida do Município de Xanxerê, Santa
Catarina, com o Prefeito correligionário do Senador Esperidião Amin, que será o Relator da matéria.
Agradecendo a presença de todos os Senhores, desejo
uma boa tarde para todos.
-Está encerrada a reunião.
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1.1-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagem do Senhor Presidente da República
-N• 299191,(n• 716191, na origem), resiituirido autógraf9 de projeto de lei sancionado,
__
- N' 300191 (n' 729191, na origem), co111unicando que
se ausentará do País nos dias 10, 11 e 12 de dezembro
do corrente ano.
1.2.2 - Ofícios do Sr. 1~ Secretário da Câmara dos
_Deputados
-N" 351191, comunicando a aprovação dc-Substitu~
tive do Senado ao Eroje~o de Lei da Câmara n;>- 85/91
(n• 1.793/91, na Casa de origem). ·

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos se
guintes projetos:
- Projeto de Lei da Câmara n' 127/91 (n' 2.088191,

na Casa de origem), que dispOe sobre parcela do frete
pago pelas indústria'> das regiões Norte, Nordeste, CentroOeste e Sul, na aquisição de prodi.Jtos'~!_cferúrgicos-Iãmina
dos planos, comuns e revestidos~ para efeito de satisfação
do IPI.
-Projeto de Decreto Legislativo n• 143/91 (n' 137/91,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
para o Uso Exclusivamente Pacífico da Energia Nuclear,
assinado em Gtmdalajara, em 18 de julho de 1991, bem
como o texto do Protocolo Adicional sobre Privilégios e
Imunidades ao Acordo em Epígrafe, firmado em Brasília
em .20 de agosto df.: 1991 os dois celebrados entre o Governo
da República Fed~rativa do Brasil e o Governo da RepdbJica Argentina.
1.2.3 - Par~cer
Referente â seguinte matéria:
-Projeto de Lei da Câmara n' 44/91 (n' 1.6Sl-C,
de 1989, na C.asa de origem), que acrescenta parágrafos

ao.art. 389. da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT,
apiovada_pelo Decreto-Lei n9 5.452, de JP de maio de 1943.
·

1.2.4~ Leitura de projeto
- Projeto de Lei do Senado n• 402/91, de autoria
do Senad9r Moisés Abrão, que dispõe sobre os planos
de benefícios das entidades fechadas de previdência privada
patrocinados por entidades da administração inâireta da
União.
1.2.5- Apreciação de matéria
-Requerimento n9 899/91, lido em sessão anterior.
AproVadO.·
1.2.6- Requerimentos
-N• 904191, de urgência para o Projeto.de Lei da
Câmara n9ll5/91, que especifica a destinação dos recursos
originados por adicioual tarifário criado pela Lei n• 7.920,
de 12-12-89, que cria o Adicional de Tarifa Aeroportuária
e dá outras providências.
_
_
- N~ 905/91 r de urgência para o Projeto de Lei_ da
Câmara n~ 115/91, que especifica a destinação dos recursos
originados por adicional tarifário criado pela Lei n9 7 .920,
de 12 de dezembro de 1989, que cria o Adicional de Tarifa
.Aeroportuária e Uá outras providências.
- N~ 906/9_i, de urgência para o Substitutivo oferecido
pela Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado
n"' 88/90, que dispõe sobre a exploração dos serviços de
telecomunicaç6es

1.2. 7 - Apreciação de matérias
- Redação fin~I do Projeto de Decreto Legislativo
n• 19, de 1986 (n' 123/86, na Câmara dos Deputados),
que aprova_ o texto do Acordo Internacional do Açúcar
de 1984, concluído em Genebra, em 5 de julho de 1984 ..
Aprovada, nos termos do Requerimento n' 907/91. A pro·
mulgação.
_
-Redação final do Projeto de Decreto•Legís'lativo n 9
21, de 1986 (n• 130/86, na Câmara dos Deputados), que
aprova ·o texto_do Protocolo Adicional ao Co:úvênio Cultural entre a RepúbJica Federativa do Brasil e a República
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EXPEDIENTE
CI!NTRO ORÁPIOO DO SI!NADO FEDI!RAL
PASSOS PORTO
Diretor.OCnl do Seaado Fedenl
AOACIBL DA SILVA MAIA
Dire&or &u.tivo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
Dirdor Admiailtrativo

LUIZ CARLOS DE BASI'OS
Diretor ladutrial

DIÁIUO DO CONGRESSO NACIONAL
sob respoDAbiUdade da Meta do Seaado Federal

lap~U~Q

ASSINATURAS
Semcalllll · · · · · - · · - - · - · - - - - - - · - - · - - · - · - Cti 3.519,65

FLOIUAN AUOUSTO COUTINHOMADRUOA
Diretor Adjuato

Oriental do Uruguai na área de Rádio e Televisão, celeR
brado em Montevidéu, em 14 de agosto de 1985. Aprovada,
nos termos do Requerimento n• 908/91. A promulgação.
- Redação final do ProjetO de_ Decreto Legislativo
n• 4, de 1987 (n• 131/86, na Câmara dos Deputados). que
aprova os textos do Pacto Intemaciortal sobre Direitós-CíV1S
e Políticos e do Pacto Internacional sobre Direitos Econô-micos, Sociais e Cuiturais, ambos aprovados, _júnto com
o Protocolo Facultativo relativo a esse último Pacto, _na
XXI Sessão (1966) da Assembléia Geral das Nações Unidas. Aprovada, nos termos do Requerimento n~ 909!91.
À promulgação.
.
. .
.
- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n' 14, de 1988 (n• 19/88, na Câmard dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da Colômbia sobre Sani~
dade Animal para o Intercâmbio de Animais e Produtos
de Origem Animal, celebrado em Bogotá, a 9 de fevereiro
de 1988. Aprovada, nos termos do Requerimento n" 910/91.
À promulgação.
_
_ . ·- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n' 136, de 1991 (n• 33/91, na Câmara dos Deputados);
que aprova o ato que outorga permissão ao Sistema Or6s
de Rádio e Televisão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Orós, Estado do Ceará. Aprovada, nos termos do Requerimento n~ 9il/91. À promulgação.
1.2.8 - Comunicações da Presidência
- Recebimento, da Câmara dos Deputados, solicitação de retificação nos anexos dos Projetas de Lei da
Câmara noS 117 e 118, de 1991. Aprovada, a retificação,
a Presidência tomará as providências necessárias no sentido
de substituir os anexos.
-Prazo para apresentação de emendas ão ProjetO
de Decreto Legislativo n• 143, de 1991.
-Designação de Senadores para integrarem a Comissão destinada a acompanhar as verdadeiras humilhações
a que estão sendo submetidos_o_s ~posentados e pensionistas
do INSS, criadas através do Requerimento n' 772, de 1991.
- Recebimento de cópia da '"Carta de Intenções", assi- ·
nada pelo Ministro ,de Estado da Ecânomia, Fazenaa e ·
Planejamento e pelo Presidente do Banco Ce11tral do Brasil, dirigida ao Fundo Monetário Intemacion~ no dia·· 2
do corrente mês.

Tuagcm 2.200 excmplarci.

-Arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n9 44,
de 1991, por ter recebido parecer contrário, quanto ao
m_érito, da Comissão a que foi distribuído e abertura de
prazo de quarenta e Oito horas para a interposição de recurso de um décimo da composição na Casa no sentido da
tramitação da matéria.
1.2.9 -'- Discursos do Expediente
SENADOR ALMIR GABRIEL- Cancelamento da
vinda do Ministro do Trabalho, Antônio Rogério Magri,
ao Plenário do_ Senado Federal, -iia sess-ãO-do dia 11 de
novembro do corrente.
··
·
SENADOR EDUARDO SUPLICY; pela ordem Indagando à Mesa sobre o comparecimento ao Plenário
do Senado Federal do MiniStro de Estado da Economia,
· · - Marcmo Marques Moreira.
O SR. PRESIDENTE -Esclarecimento aos Srs. Almir Gabriel e Eduardo Suplicy, no concernente ao comparecimento dos Ministros anteriormente citados.
SENADOR NEY MARANHÃO - Gigantismo da
máquina administrativa do Estado. Programa Nacional de
Desestatização. _
_
.SENADOR HYDEKEL FREITAS - O dosmatamento indiscriminado no· Brasil. Ens1rió ·obiigatório- de
Ecologia no currículo escolar. ·
SENADOR NELSON WEDEKIN - Questão dos
royalties da Petrobrás em relação ao poço de Tubarão,
localizado em área reivindicada na Justiça pelos Estados
do Paraná e Santa Catarina.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES - Crítii::as à .
política económica do Governo Collor para conter a inflação. Considerações sobre a proposta presidencial de Emenda ConstituciQnal, que prevê alterações aos arts. 40 e 42.
Apoio à luta dos aposentados.
1.2.10- Leitura dE: projetos
- Projeto de Lei do Senado n' 403/91, de autoria
do Senador Pedro Simori, que inStitUi o Ano Nacional
do Adolescente, o Dia Nacional do Adolescente e dá outras
·
providências.
_
-Projeto de Lei do Senado n• 404/91, de autoria do
Senador Nelson Wedekin, que altera o art. 20 da Lei n9
8.036, de 11 de maio de 1990, estabelecendo novashipóte?es de._movimentação, pelo trabalhador, de sua conta.vinculàda nO Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ~FGTS.
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1.2.11- Comunicação da Presidência
- Recebimento, da Prefeitura Munidpal de São Paulo, do Ofício n• S/66191 (n• 408/91, na origem), solicitando
autorização para emitir cincO bilhões, quinhentas e quarenta e sete milhões, novecentas e noventa e quatro mil,
duzentas e cinqüenta e noVtfLetras Financeiras do Tesouro
do Município de São Paulo - LFTM-SP, para os fins que
especifica.
1.3 -ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei da Câmara n• 109/91, que dispõe
sobre a Instituição do Programa Nacional de Financiamento da Cultura e dá outras providências. (Tramitando em
conjunto com o Projeto de Leído Senado n• 162, de 1991).
-Projeto de Lei do Senado n• 162, de 1991, que
cria incentivoS ãptonioçãO de natureza cultural t:.. artística.
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara
n• 109191 ).
-Projeto de Lei do Senado n' 171, de 1989- ComPlementar, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que define, nos termos do inciso I do art. 161 da
Constituição Federal, o valor adicionado para fins de cálculo da participação dos municípios na· Receita do Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias
e sobre Prestação de s-erviçoS de Transportes Interestadual
e IntermunicipaJ e de Comunicação. Retirado da pauta,
nos termos do art. 175 do Regimento Intern(). ____
_
_
-Projeto de Lei da Câmara n"' 86, de-199;L,_que dispõe
sobre a preservaÇão, organiZação e proteção dos acervos
documentais privados dos presiqentes da República e dá
outras providências. Aprovado. A sanção_.
-·Projeto de Resolução n• 91 de 1991, que autoriza
o Governo do Estado da Bahia a emitir e colocar no mercado, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado da Bahia (LFTBA) destinadas ao giro
de 88% das 2.162.262.610 LFTBA vencíveis no 1' semestre
de 1992. Aprovado. À Comissão Diretora para- a redação
final.
-Proposta de Emenda à Constituição n' !6 de 1991,
de autoria do Senador Alfredo Campos e outros Senhores
Senadores, que dá nova redação ao cap!!t_d_o art. 64 da
Constituição Federal, instituindo a alternânc_ia no início
de tramitação de projetas de origem externa. Discussão
encerrada (5~ sessão).
I .3.I - Apreciação de matérias
- Requerimento n' 904. de 1991, lido no Expediente
da presente sessão. Aprovado.
-Requerimento n<? 905, de 1991~ HdO-rio Expediente
da presente sessão. Prejudicado.
- Requerimento n9 906, de 1991, lido no Expediente
da presente sessão. Aprovado.
1.3.2 - Discursos
SENADOR EDUARDO SUPLICY- Transcurso
dos 43 anos da Declaração dos Direitos do Homem. Considerações sobre projeto de sua autoria que institui a gafantia
de renda mínima. Ofício de S. Ex~ ao Presidente do Tribunal de Contas da União indagando sobre denúncias de
irregularidades na CHESF.
.. ·
SENADOR ANTÓNIO MARIZ - Considerações
sobre aprovação do Projeto de Lei da Câmara n 9 111,
de 1991, que autoriza a Companhia Vale do Rio Doce
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- CVRD, a participar, minoritariamente, do capital social
da sociedade anónima a ser constitUída sob a denominação
de Celmar S.A. Indústria de Celulose e Papel.
1.3.3- Ordem do Dia (continuação)
-Projeto de Lei da Câmara n' 109/91, que dispõe
sobre a instituição do Programa Nacional de Financiamento
da Cultura e dá outras ·providências. Aprovado o substitutivo com o destaque após pareceres da comissão competente, tendo usado da palavra os Srs. José Samey, Epitácio
Cafeteira, Humberto Lucena, Oziel Carneiro, Pedro Simon, Esperidião Amin, Almir Gabriel, Jonas Pinheiro,
Josaphat ~arinho, Maurício Corrêa, e Fernando Henrique
Cardoso. A Comissão Diretora para redigir o vencido para
o turno suplementar. _
_
:._ S-ubStúiáivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 109/91. Aprovad!? com emen~as, após parecer da
comissão competente. A Comissão Diretora para a redação
finaL
-Redação final do Projeto de Lei da Câmara n'
109/91, em regime de urgência. Aprovada. A Câmara dos
Deputados.
-Projeto de Lei do Senado n' 162, de 1991. (Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara n~
109/91). Prejudicado.
1.3.4- Matéria apreciada após a Ordem do Dja
- Redação final do Projeto de Resolução m' 91191.
Aprovada, nos termos do Requerimento n"' 913/91. À promulgação.
1.3.5- Comunicação da Presidência
-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, as 21h5min. com Ordem do Diil que designa.
1.4- ENCERRAMENTO:
2- ATA DA 229• SESSÃO, EM 10 DE DEZEMBRO
DE 1991
2.1-ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2-2.1- Aviso do Ministro da Justiça
-N<? 1.191/91, encaminhando informações sobre os
quesitos constantes dO Requerimento n~ 793/91, de autoria
do Senador José Sarney.
2.2.2 -- Ofícios do Sr. I? Secretário da Câmara dos
Deputados
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos
seguintes projetas:
-Projeto de Lei da Câmara n' 128/91 (n' 2.181/91,
na Casa de origem), que prorroga o prazo a que se refere
o art. 1' das Leis n• 8.056, de 28 de junho de 1990, 8.127,
de 20 de dezembro de 1990 e 8.201, de 29 de junho de
1991.
-Projeto de Lei da Câmara n' 129/91 (n' 5.427/90,
na Casa de origem), que dispõe sobre a publicação de
infOrmações relativa ao Fundo de Garantia dá Tempo de
Serviço - FGTS pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social e pela Caixa Económica Federal.
2.2,3 - Requerimentos

- N' 914/91, de urgência para o Projeto de Decreto
Legislativo n' 139/91 (n' 47/91, na Câmara dos Deputados),
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que aprova a adesão do Brasil ao Programa Cospas 3.2- EXPEDIENTE
Sarsat, de localização, busca e salv~m.ento de aeronaves
3.2.1 - Requerimentos
e embarcações sinistradas, por meio de sinais de saté!ites,
. - N!' 916/91, de urgência para o Projeto de Lei da
bem como a concessão de crédito anual no valor de dez
mil dólares norte-americanos ao orçamento do Ministério Câmara n!' 112191, que resi3.bele.ce os inCentivos fiscais qüe
da Aeronáutica, de modo a permitir o cumpriniento das menciona e dá outra~ providências.
- N9 917/91, de urgência para o Projeto de Lei da
novas obrigações financeiras advindas da adesão.
- NÇ> 915/91, de urgência para o Projeto de Lei do . Câmara n9124 de 1991, que dispõe sobre a base de cálculo
Senado n 9 266/91, que dispõe sobre a utilização, pelo Go- das contribuições devidas ao Finsocial e ao PIS/PASEP
·
verno do Distrito Federal, dos órgãos de segurança pública e dá outras providências.
de que trata o art. 32, § 4• da Constituição Federal.
- 3.3-0RDEMDODIA
2.2.4- Comunicações da Presidência
Requerimento n"' 902 de 1991, de autoria do Senador
Humberto Lucena, solicitando a inclusão em Ordem do
-Prazo para a tramitação e_ apresentação de emendas
Di"il." do Prcjeto ~e Lei do Senado n9 228, de 1991, que
ao Projeto de Lei da Câmara no 128!91, lido anteriormente.
-Recebimento da Mensagem n• 301191. (ni 731/91, concede pensão especial a Francisco Páula Cândido e dá
out-ras providências . .Aprovado.
na origem), pela qual o Senhor Presidente da Repúbiica
Projeto de Resolução n~ 92, de 1991, que autoriza
solicita, autoriZaÇão para que o Governo do Est.ado de
Pernambuco possa contratar, mediante garantia da União, a República Federativa do Brasil a ultimar a contratação
operação de crédito ~terno no valor de até cento e oito de operação de crédito externo, no valor de até CLS Hung.
milhões e quinhentos mil dólares norte-americano, para 12,000,000.00 (doze milhões de dólares-cpnvênio),junto
à empresa Medicar Comercial S.A. Aprovado. À Comissão
os fins que especifica;
-Recebimento da Mensagem n• 302/91 (n• 732/91, Diretora para redação final.
na origem), pela qual o Senhor Presidente ela Repúblicã,
3.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
solicita autorização para·que o Govenro-do E.stado do EspíRequerimentos n~ ·916 e 917/91, lidos no Expediente
rito Santo, com a .garantia da União, possa contratar operada presente sessão. Aprovados.
ção de crédito externo, no valor de sessenta e sete milhões
e seiscentos mil dólares, para os fins que espeCifica."-.·
3.3.2- Comunicação da Presidência
- Convocação de sessão extraordinária- a re·aJizar-se
2.3-0RDEM DO DIA
Redação Final (oferecida pela Comissão Diretora em hoje, às 21 horas e 20 minutos, com a Ordem do Dia
seu Parecer n~ 511, de 1991), do Projeto de Lei do Senado que designa.
3.4-ENCERRAMENTO
n' 223,· de 1989 (n• 4.901190, na Câmara ·dos Deputados),
de autoria do Senador Teotónio Vilela Filho, que dispõe
4- ATA DA 231• SESSÃO, EM 10 DE DEZEMBRO
sobre a inclusão das crecheS e estabelecimentos similares DE 1991
ços sistemas de ensino e dá outras piovfdênCiaS. Aprovada.
4.1-ABERTURA
A sanção.
.
- Redação Fmal {ofe{ecida pela Comissão Diretora em
4.2- EXPEDIENTE
seu Parecern~ 513, de 1991), do Projeto de Decreto Legis4.2.1- Requerimentos
lativo n• 25, de 1984, (n• 70184, na Câmara do~ Deputados),
- N' 918191, de urgência para a Mensagem n• 282/91
que aprova o texto da Convenção n!' 133, da Organi~ã.Ç~o
Internacional do Trabalho - OIT;·sõbre alojamento a (n~ 631/91, na origem), solicitando autorização para que
bordo de navios (disposições complementares),· adotada a República Federativa do Brasil a ultimar contratação
em Genebra, a 30 de outubro de 1970, 4urame a 55~ Sessão de operação de crédito externo, no valor de y 197.0(!0.000
da CQI!Jerêncialnternacional do "Trabalho. Aprovada. À (cento e noventa e sete milhões: de Ienes) junto ao Banco
Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento de
promulgação.
Ed'Jcação no Nordeste do Brasil,
2.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem ao Dia
- N• 919/91, de urgência para o Projeto ileResolução
-Requerimentos n 9 ~ 914 e 9l5/91, lidos no Expe- n!' 102191, que institui o Sistema Integrado de SaúdeSIS.
diente da presente sessão. Aprovados.
2.3.2- Comunicação da Presidência
-Convocação de sessão e;<tr_aQr_Çin.~.ri!l:. a rea)izar-se
hoje, às 21 horas e 12 minutos, com __Ordem do Dj_~ qu~
designa.
··
2.4- ENCERRAMENTO
3- ATA DA 230• SESSÃO, EM 10 DE DEZEMBRO
DE 1991
3.1-ABERTURA

4.3- ORDEM DO DIA
. :-- Redação Final (oferecida pela Comissão Diretora em
seu Parecer n• 512, de 1991), do Projeto de Decreto Legisla!ivo n• 21, de 1984 (n• 66184, na Cãmara dos Deputàdos),
qt~e aprova o texto do Acordo· Sobre Transporte Aéreo
R.:: guiar, firmado entre o Governo da República Feder;ttiva
do Brasil e o Governo da_ República Popular de AngOiã,
em Luanda, em 16 de dezembro de 1983. Aprovada. À
promulgação.
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Redação Final (oferecida pela ComiSi:ião Diretóra e·m seu Parecer n~' 526, de 1991), do Projeto de Decreto Legislativo n• 4, de 1985 (n• 59/84, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato texto do Acordo de Cooperação na Área
da Energia Nuclear para fins especffícos entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela, concluído em Caracas, a 30 de novembro de 1983. Aprovada. À promulgação.
4.3~ 1 -

Matérias apreciadas após Ordem do Dia

-Requerimentos n~' 918 e 919!91, lidos no Expediente da presente sessão. Aprovados.
5

4.3 •.2- Comunicação da Presidência

-Convocação de sessão extraordinária a re~ij:1;ªr-se
hoje, às"- 21 horas e 22 minutos, com Ordem_ do Dia que
designa.
4.4- ENCERRAMENTO
5 ~ATA DA 232• SESSÃO, FM 10 DE DEZEMBRO
DE 1991
5.1-ABERTUR.A
5.2 .c,_ EXPEDIH1TE
5.2.1- Requerimentos
-N• 920/91, de urgência

para~;:, Ofício n• S/51191,
do Governo do Estado de Mato Gros_sç_ do Sul, solicitaJido
autorização do Se_nJJ,do Fede_ral para emissão de títulos públicos.
- N• 921/91, de urgência para o Ofício n• S/56/91,
relativo a pleito do Governo do Estado do Rio Qe Janeiro.

5.3- ORDEM DO DIA
Redação Final (oferecida pela Comissão Diretora em
seu Parecer n\> 515; de 1991, do ProjetO de Decreto Legislativo n• 6, de 1988 (n• 143IB6, na Câmara doo Deputados),
que aprova o texto .do Ac~ordo de CoOperação Científica,
Técnica·e-Tecrtológica, celebrado entre o Governo daRepl>.híica Federativa do Brasil e o Governo da RepúbJica
Popular da Hungria, em Budapeste, a 20 de junho de 1986.
Ai>rovada. A promulgação.
.
-- _
5.3-1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Requerimentos n~ 920 e 921191, lidos no Expediente da presente sessão. Aprovados.
5.3.2- Comunicação da Presidênci:r
-Convocação de sessão extraordmária a realizarRse
hoje~ às 21 horas e 25 minutos, com Ordem do Di~ que
designa.
5.4- ENCERRAMENTO
6- ATA DA 233• SESSÃO, EM 10 QE DEZEMBRO
DE 1991
6.1-ABERTURA
6.2- EXPEDIENTE
6.3- Ofício do Senhor Primeiro Secrdário da C.âmara
dos Deputados
- N• 382191, participando ter sido verificada inexatidão material de~ida a lapso manifestO nos autógrafos do
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Projeto de Lei n• 2.088-A/91, n• 127/91, no Senado), que
dispõe sobre parcela do frete pago pelas indústrias das
regiões Nortet Nordeste, CentroROeste e Sul, na aquisição
de produtos siderúrgicos laminados planos, comuns e revesR
tidos, para efeito de satisfação do IPL
6.3 -ORDEM DO DIA~
-Projeto de Resolução n• 98, de 1991 (apresentado pela
Comissão de Assuntos 'Fconômic.os como _conclusão de seu
Parecer n"' 523, de 199;}, que autoriza o Estado do Ceará
a emitir e colocar no merca_do, através de ofertas públicas,
Letras Financeiras do Tesouro do Estado (IJ'TE- CE),
cujos recuisos advindes .de. tal emissão, serã9 destinados
ao giro de 88% das 162.087.969 LFTE- CE, vencíveis
no 1"' semestre de 1992, conforme_ compromisso daquele
estado ratificado no Ofício n• 727191, de 18-11-91. Aprovado. À Comisáo Ojretora para a Tedação final.
-Projeto de Resolução n• 99, de 1991 (apresentado pela
Comissão. d_e_ Assuntos Econôrnicos cor:no concllJ..~ão A.e seu
Parecer n~ 524, de 1991), que autoriza o .Governo de São
Paulo a emitir e colocai no rp.ercado 12S.161.891.514 Letras
Financeiras do Tesou~o do Estado de .São l;'aulq (LFTI'), .
data base 30-9R91, destmadas à liquidação da terceira parcela correspona::nte 3. 1/8 do valor dos. precatórios judiciais
de natureza nã'J àlif!1entar pendentes de pagamento em
5R10-88. Aprovado. A Comissão Diretora para a redação
final.
·
6.3.1- COJ:r."•micaçõr,s da Presidência
~ Comparec.unento do Sr. António Rogério Magri,
amanhã às 17 horas~ no Plenário do Senado Federal.
-Convocação· de sessão_ conjunta a re3.IizarRse amaR
nhã, às 10 horas, com Ordem do :qi_ague desi~n_~_·
6.3.2 - Ma!~rias apreciadas após a Ordem do DJa
- Redação final do :··rojeto de Resolução n• 98/91,
constante da pres~nte sessáo. Aprovada nos termos do Requerimento n~ 92:2/91. A pmmulgação.
- Redação fina! .:lo f;ojeto de Resolução n• 99/91,
constante da pres.inte .s~_ssão. Aprovada nos termos do Requerimento_n~ 9~.5191 .. A promulgação.
6.4- eNCERRAMENTO

SEO~ET<\Ii.IA-GERAL

DA MESA
-Resenha das mateii.as ~•pí:eciadas de 1~ a 30 de novembro de lÇ'Jl.
7-

8- ATOS DO fP.ESIDENTE
-N• 817791
- W I, 64, 13.i ~ 150/91 (Apostilas)
9- CONSELHO DE-,\.llMINISTRAÇÃO DO SENADO
10- CO"lS~>LHO DE SUPERVISÃO DO CEGRAF
-Ata de reuniãÕ realizada em 9 de dezembro de
1991
11 - MESA DIRE'::'ORA
12- ÚDERES E"Y1CE-LÍDERES DE PARTIDOS
13- COMPOSIÇAO DAS COMISSÕES PERMANENTES
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Ata da 228a Sessão, em 10 de dezembro de 1991
.la Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa e Dirceu Carneiro
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM.SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Affonso Gamargo - Alexandre Costa - Almir Gabriel
- Amir Lando - Antonio Mariz - Beni Veras - Carlos D_e'
Garli - Carlos Patrocfilio - Chagas Rodrigues - Coutinho

Jorge - Dirceu Carneiro .:.. _DiValdo Suruagy- Eduardo Sl,lplicy - Elcio Álvares - Esperidiao Amin - Epitã-cio Cafeteira- Francisco Rollemberg- Garibaldi Alves Filho - Gerson
Camata - Guilherme Palmeira - ~ Iumberto Lucena - Hydekel Freitas- Joao França- João Rocha- José Fogaça~ José Paulo Biso! - José Sarney - Júnia Marise - Jutahy Magalhães - Lavoisier Maia - Levy Dias - Louremberg Nunes
Rocha-- Lourival Baptista- Lucfdio Portella -Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Marco Maciel - Maurício Correa
- Mauro Benevides - Meira Filho - Moisês Abrao - Nabor
Júnior- Nelson Carneiro- Ney Maranhao - Oziel carneiro- Pedro Simon - Rachid Saldanha Derzi - Ronan Tito Ruy Bacelar- Telmo Vieira- Valmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A li~t'Lde
presença acusa o_comparecimento de 51 Srs. Senadores. Havendo número regimental, dedaro aberta a sessão.
Sob a proú:ção de Deus, ipiciamos nossos trabalhos.
O sr: P Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
N• 299, de 1991 (n' 716/91, na origem), de 6 do corrente,
restituindo autógrafo do Projeto de Lei da Câmara nÇ> 103,
de 1991 (n' 2.017,91, na Casa de origem), que fixa o efetivo
do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Fede-ral, e que
se transfonnou na Lei n~ 8.258, de 6 de dezembro de 1991.
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
Tenho a honra de informar Vossas Excelências de que
deverei ausentar-me do País nos dias 10, 11 e 12 de dezembro
para realizar visita de Estado à Itália, a convite do Presidente
Francesco Cossiga.
2. A Itália é, hoje, uma das economias mais dinâmicas
do mundo e atua como protagonista no processo de integração
europeu. Com um Produto Interno Bruto superior a· US$
800 bilhões e renda per capita anual de US$ 14,43 mil, tem
sido tradicionalmente um dos principais parceiros comerciais
do Brasil. Em 1990, o fluxo comercial entre os _dois países
atingiu montante superior a US$ 2,2 bilhões. As exportações
brasileiras representaram US$ 1,6 bilhão desse total, ao passo
que as importações de produtos italianos foram de US$ 640
milhões. A balança comercial entre os dois países tem apresentado nos últimos anos saldos favoráveis ao Brasil: US$ 1,14
bilhão em 1988 e US$ 1,33 bilhão em 1989. O total acumulado

de investimentos italianos no Brasil em 31/1211990 erá deUS$
1,24 bilhão, fazendo da Itália o 8" maior investidor estrangeiro
em nosso País.
3. O relacionamento político !talo-brasileiro é, tradicio- nalmente, amistoso e cordial e se fundamenta em fortes víncu~
los culturais e sociais-entre os dois países. A Itália é parceiro
de granpe importância no âmbito da Comunidade Económica
Européia, onde úeqüentemente def~nde posições favoráveis
a tratamento mais justo e político da questão da dívida dos
países em desenvolvimento, aproximando-se do Brasil também em outros pontos de importância na agenda interna~
cional..
4. Durante a visita manterei reUníOeS de trabalho com_
Presidente Francesco Cossiga e com o Presidente do Conselho
de Ministros Giuiio Andreotti, nas quais serão examinados
diversos tópicos de relacionament~_ bilateral, assim como temas internacionais de interesse de ambas as Partes.
5. Cabe ressaltar, dentre as iniciativas bilaterais, a previsão- de troca dos instrumentos de ratificação do Acordo-Quadro de Cooperação Económica, Industrial, Científico-Tecno-logica, Técnica e Cultural assinado em Roma em 17 de outubro
de 1989 e recentemente aprovado pelo Congresso Nacional
e pelo Parlamento Italiano.
6. Além da visita de Estado à Italia, deve~:ei_deslocar
me, no dia 13, a Viena para participar, na sede da Agência
Internacional de Energia Atómica- AIEA - , de cerimónia
de-assinatura do histórico Acordo Quadripartit_e de Salvaguardas entre o Brasil, a Argentina, a Agência Brasil-Argentina de Controle de Material Nuclear - ABAC - e
AJEt\-. -C.omo_sabem Vossas Excelências, a celebraç_ão _de tal
Acordo sinalizará definitivamente à comunidade internacional
os propóSitOs exclusivamente pacíficos e o espírito construtivo
na-ãrea nuclear dos dois maiores países sul-americanos.
Brasflía, 7 de dezembro de 1991.- Fernando Collor.
· · OFÍCIOS DO SR. I• SECRETÁRIO
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS,
Encaminhado à revisão do Senado, autógrafos dos
seguintes projetos:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 127, DE 1991
(N• 2.088/91, na Casa de origem)
Dispõe sobre parcela do frete pago pelas indústrias
das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul, na
aquisição de produtos siderúrgicos laminados planos,
comuns e rev~tidos para efeito de satisfação do IPI.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 As pessoas jurídicas localizadas nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul ficam autorizadas a utilizar
para satisfazer o Imposto sobre Produtos Industrializados IPI parcela do valor correspondente ao frete pago na aquisiçãO
de produtos siderúrgicos laminados planos, comuns e revesti:.
dos, efetivamente destinf\dos à industrialização de seus produtos.
--
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§ 1' O valor a ser utilizado será fixado pelo Departamento da Receita Federal, com base na diferença entre o

valor do frete do produto entre a_s_ usinas produtoras- e as
capitais dos Estados onde se localizam os consumidores, e
o valor do frete do mesmo produto entre as_ cidades de Ipatinga

-MG e São Paulo- SP.
§ ZQ A Utilização do valor de que trata este artigo é
limitada ao do IPI a ser recolhido. não podendo gerar ressa!cimento do imposto.
__
- -Art. 2Q Coin vistas ao atendimento do disposto no art.
47 da Lei n' 8.211, de 22 de julho de 1991, o Poder Executivo
providenciará o levantamento do montante da renú,ncia, fiscal
decorrente da aplicação desta Lei e a correspondente anulação
de despesas.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 8.175, DE 31 DE JANEIRO DE 1991
Estima a Receita e fixa a Despesa da União para
o exercício financeiro de 1991.
·-····cA··c~-,;;t;;a~·d;·A~-;~~;~~-É~;;~·ó~t~~~.J·-········
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 143, DE 1991
(N' 137/91, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo para o Uso Exclusivamente PacíficO da Energia Nuclear, assinado em Guadalajara, em 18 de julho de 1991 ,, bem corno o texto d~
Protocolo Adicional sobre Privilégios e Imunidades ao
Acordo em Epígrafe firmado em Brasília, em 20 de
agosto de 1991 - os dois celebrados entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• É aprovado o texto. do Acordo para o Uso Exclusivo PacífiCO da Energía Nuc_lear, assinado t?~--º~~~alajara,
em 18 de julho de 1991, bem como o- texto 9o_ ~rot_ocolo
Adicional sobre Privilégios e Imunidades ao Acordo ~1!1 epígrafe, firmado em Brasília, em 20 de agosto de 1991 - os
dois celebrados entre o Governo d.a República Federativa
do Brasil e o Gove"rtlo -da República Argentina.
Parágrafo único. Serão sujeitos à-·apróVãÇão do Congresso Nacional quaisquer atas que possam_ resultar em revisão
do referido acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, inciso I da Constituição
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimôníó nacional.
_ _ _- Art. 2<:> Este Decreto Legislativo entra em vigor ria data
de sua publicação.
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
De conformidade com o disposto no art. 49, inciso I,
da Constituição Federal, tenho a honra de submeter â elevada
consideração de Vossas Excelências, acompanhado de E~po
sição de Motivos dp Senhor Ministro de EStado das Relações
Exteriores, o texto do Acordo para o Uso Exclusivamente
Pacífico de Energia Nuclear, assinado em Guadalaja~a,.em
18-7-91, bem como o texto do Protocolo Adicü::mal_sobr~_Privi
légios e Imunidades ao Acordo em epígrafe, firmado em Brasí--
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lia em 20-8-91 - os dois celebrados entre o Governo da
Re'pública Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli~a
Argentina.
Brasília, 5 de_ setembro de 1991.- Fernando Collor.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DCIAIDAI/DAM-!IDECLA/
415/ENER-LOO-E02, DE 30 DE AGOSTO DE 1921,
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES EX"J'ERIO~ES
A Sua Excelência o SenhOrDoutor Fernarido Collor
Presidente ,da República
Senhor Presidente
Como é do conhecimento de Vossa Ex:celênc:i.ª, tóda a
atividade nuclear no Brasil deve, obrigatoriamente, sei' submetida ao exame do Congresso Nacional, conforme disposto nos
arts. 22, inciso XXVI, e 49, inciso XIV, da Con ... Lituição brasileira.
2. Nesse sentido, o Acordo _com a República Argentina
para o Uso Exclusivamente Pacífico da Energia Nuclear, assinado na presença de Vossa Excelência e do Presidente da
República Argentina em Guadalajara, em 18 de julho de 1991,
necessita a aprovação do Congresso dos dois países para que
entre em vigor.
3. 0 referido Acordo não apenas rep-rese-rita fu.ai'co de
suma importância nas relações entre Brasil e Argentina, mas
da forma jurídica a nosso compromisso de utilização da energia
nuclear para fins exclusivamente pacíficos. Como bem sabe
Vossa Excelência, o Acordo é plenamente autónomo, mas
insere-se no contexto das diretrizes- fixadas na Declaração
de Política Nuclear Comum, de 28 de novembro de 1990,
e traz os fundamentos do Acordo ConjuntO de Salvaguardas
·ora em negociação entre o Brasil, a Argentina e a agência
Internacional de Energia Atômica (AIEA), o qual, depois
de firmado, também deverá requere.r aprovação do Congresso.
4. O cumprimento do cronog· ama de ações estabelecido
por Vossa Excelência e pelo Presiéente Menem na Declaração
de Política Nuclear comum de Foz do Iguaçu requer a entrada
em vigor do Acordo bilateral. Assim, afigu-ra-se de toda conveniência que OCongresso dê â matéria tratamento preferencial,
em caráter de urgência.
5. Com vistas a seu encaminhamento ao Congresso, submeto â elevada consideração de Vossa Excelência a cópia
do Acordo Brasil/Argentina para o Uso Exclusivamente Pacífico da Energia Nuclear. bem como de seu Protocolo Adicional, que regula privilégios e imunidades dos funcionáiiOS da
Agência Brasileiro-Argentinã- de Contabilidade e Controle
de Materiais Nucleares, criada por aquele Acordo.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vo~sa Excelência, Senhor Presidente, a garantia do meu mais profundo
respeito. ~ Fernando Collor.
ACORDO ENTRE A REPÚBLICA F:Í'lDERA TIVA
DO BRASIL
E A REPÚBLICA ARGENTINA PARA O USO
EXCLUSIVAMENTE PACÍFICO DA
ENERGIA NUCLEAR
O Governo da República Federativa do Brasil
O Governo da República Argentina
(doravante denominados "<is Partes"), •
Constatando os progressos conseguidos na cooperação nu·
clear bilateral como resultado do trabal~o comum no quadro
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Pacífic~.s· NU:cle3i~s,

firmado em Buenos Aires, em 17 de maio de 1980;
__
Recordando os compromissos assumidos naS, Declarações
Conjuntas sobre política nuclear de Foz do fguaçu (1985),
Brasilia (1986), Viedma (1987) e lperó, reafirmà!Jos pelo
municado Conjunto de Buenos Aires, de 6 de julho de 1991};
ConSiderando a~ decisões adotaçlas na Declataçá_o__so.br:e
Política Nuclear Comum Brasíleiró-Argentina de Foz do Igua:çu, de 28 de novembro de 1990;
·
::c

e<t-
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Artigo IV
As Partes. se comprometem a súbnieter todos os mat_eria:ls
nucleares em todas as ativü:f'ades nucleares que se realizem
em seus territórios, ou que estejam submetidas a sua jurisdição
·ou sob seu controle, em qualquer lugar, ao Sistenia Comum
de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares (SCCC),
estabelecido no art. V do presente Acordo.

·--~siSTEMA COMUM DE CONTABILIDADE E
CONTROLE
Reafirmando sua deciSão de aprofunàár processo de
integração entre ambos os países; '
.
·, .
DE MATERIAIS NUCLEARES
Tendo em conta o Trabalho de Integração! _Cooper.a~o
Artigo v
e Desenvolvimento entre a RepúbJica Federativa do Brã.s~t_
e a República Argentina, de 29 de novembro de 1988 e 'õ
As Partes estabelecem o Sistema Comum de ContabiProtocolo número 17 de Cooperação Nuclear, de 10 de dezem- !idade e Controle de 1\fateriais Nucleares (doravante denomibro de 1986;
· ' , nado "SCCC"), que terá como finalidade verificar, de acordo
Reconhecendo a importância da utilizaÇão da energia nu~,- com as diretrizes básicas fixadas no Anexo que forma parte
clear com fins pacífiCOs para o desenvolvimento científico,-. do presente Acordo, que os materiais nucleares em todas
tencológico, económico e social de .seus povo_s;
· . as atividades nucJeares das Partes não sejam desviados para
Coincidindo em que os benefícios de todas as aplicações.' _ armas nucleares ou outros dispositivos nucleares explosivos,
da tecnologia deverão ser acessíveis- para fins pacíficos a to9o_s_ _ de acordo com o artigo. I.
os Estados;
· . ., _ _
Reafirmarido os princípios_ do Tmtado para a Proscrição ·
AGÍÍNCIA BRASILEIRO-ARGENTINA DE
das Armas Nucleares na América Latina;
~, ·~~.
CONTABILIDADE E
Acordam o seguint~:
CONTROLE DE MATERIAIS NUCLEARES
Artigo VI
COMP,ROMISSO BÁSICO
As
Partes
estabelecem
a Agência Brasileiro-Árgentina
Artigo I
.
. J'~_.
de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleai-es (dora1. As Pa~tes se com~romet~m a utl!tzar exclusJva"!C!if.r . . vante denominada "ABACC"), que_ t~~á_p_erson~_Hdade jurfpara fms pacíficos o matenal e as 1rstalaçoes nucleares suome: dica para cumprir o objetivo que lhe atribui o presente Acortidas a sua jurisdição ou controle. .:-.
:~-~. ·~do. _ _
_
,
~"_,
2. As Partes se comprometem, e6-conseqüência, a pib1
OBJETIVO DA ABACC .
bir e a impedir em seus respectivot" t>'!rritórios, bein coiilo
Artigo VII
a abster-se de realizar, fomentar ou at,f ;~rizar, direta ou indiretamente, ou de participar de qualque::-·ananeira;
O Objetivo da .ABA CC é _administrar e aplicar O·sccc,
a) no teste, u:;o, fabricação, pr0.:hção ou aquisição, por
c_~mforme o disposto no presente Acordo.
qualquer meio, de toda arma nuclear: e
FACULDADES DA ABA CC
b) na recepção, armazenamento~, ittstalação, colocaçãO
Artigo VIII
ou qualquer forma de posse qualquer arma nuclear.
_
Serão
faculdades
da
ABA CC:
.
3.. Tendo em vista qu_enão existe, atualmi:nte, distinç!:l9
a) acordãr coffi as Partes novos Procedimentos. Gerais
técnica possível entre os dispositivos nucleares explosivos para
fins pacíficos e os destinados a fins ~élicos, as Partes se compro- e Manuais de Aplicaçãet_e as modifi~Ções everitqalmente ne·
··
metem, ademais, a proibir e a iuipedir em seus respectivos cessârias aos já existentes;
b) efetuar as inspeções e demais procedimentos previstos
territórios, bem como ~ abster-se de real~r, fomentar ou
autorizar, direta ou indiretamente_, ou de participar de qual- para a aplicação do SCCC;
c) designar, os inspetores que e{etuem as inspeç6és menquer maneira no teste, uso, fabric2.ção, produção ou aquisição;
_
por qualquer meio, de qualquer di&positivo nuclear explosivo, cion<;tdas no inciso b);
- - d) -~valiar as -i1_1speções rea1izadas para a aplicação do
enquanto persista a referida limitaÇão técnica.
SCCC;
e) contratar os serviços necesSários para assegurar OcumArtigo Ii
_
Nada do que dispõe o presente AcOrdo afetará o direitõ. prímento de seu objetivo;
O
representar
as
Partes
perante
terceiros
no
que
concerne
inalienável das Partes de desenvolver a pesquisa, a produção
e a utilização da energia nuclear com fins pacífiCC:,-s~ preser.. ã aplicação do SCCC;
g) celebrar acordos internacionais, com expressa aatori·
vando cada Parte seus segredos indu~triais, tecn~lógicos e
comerciais, sem discriminação, erri C'"-<~nformidade com seus zação das Partes; e
h) atuar na justiça.
Artigos I, IIT e IV.

o

Artigo III
Nada do que dispõe o presente Acordo limitará o direito
das Partes a usar a energia nuclear para a piopulsão ou a
.operação de qualquer tipo de veículo, incluindo submarinos~
.uma vez que ambas são aplicações pacífc: .iS da energia nuclear.

ÓRGÃOS DA AiiÀCC
Artigo IX
Serão órgãos da ABACC a Comissão e a Seeretàlia .
..
COMPOSIÇÃO DÀCOMrsSÃO .
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Artigo X
-__ :_
A Comissão será composta por quatro Membros, cabendo
a cada Parte a designação de dois deles. A Comissão será
constituída em até sessenta dias da entrada em vigor do presente Acordo.

FUNÇÓES DA COM1SSÃO
Artigo XI
A Comissão terá como funções_:
a) zelar pelo funcionamento do SCCC;
.b) aprovar os Procedimentos Gerais e as Manuais de
Aplicação referidos no Artigo VIII, inciso a negociados pela
Secretaria;
c) buscar os meios necessários ao estabelecimento da Secretaria;
d) supervisionai' o funcionamento da Secretaria, elaborando as instruções e diretrizes que considerar ~dequadas em
cada caso;
e) designar o pessoal profissional da Secretaria e aprovar
a d~signação do pessoal auxiliar;
f) elaborar a lista dos inspetores devidamente qualificados, entre os propostos pelas Partes, que executarão as
tarefas de inspeção determinadas pela Secretaria;
g) dar conhecimento das anormalidades que se_apresentarem na aplicação do SCCC à Parte correspondente, a qual
estará obrigada a tomar as medidas necessárias pará corrigir
tal situação;
- h) requerer às Partes a Constituição dos grupos assessores ad boc que estime necessários para o melhor funcionamento do S.CCC; i) informar às Partes anualmente sobre o andamento da
--~
aplicação do SCCC;
j) informar às Partes o descumprimento por uma das
Partes dos compromissos assumidos no presente Acordo; e
k) ditar seu próprio regulamento e o da Secretaria.
COMPOSIÇÃO DA SECRETARIA
Artigo XII
1. A Secretaria será composta pelos pfÕfissfonãis deS-ignados pela Comissão e pelo pessoal auxilia!. No desempenho
de suas funções, os funcionários da Secretaria estarão sujeitos
ao regulamento aprovado e às diretrizes formuladas pela Comissão.
2. Os funcionários de maior hierarquia da nacionalidade
de cada Parte se alternarão anualmente no desempenho da
função de Secretário da ABA CC; iniciando-se pelo de nacionalidade distinta ã do País sede.
3. Os inspetores designados em reazão do Artigo VIII,
inciso c, enquanto estiverem em exercício das f_y.nções ~tribuí
das pela Secretaria em relação ao SCCC, dependerão exclusivamente da referida Secretaria.
FUNÇÓES DA SECRETARIA
Artigo XIII
Serão funções da Secretaria:
.
a) executar as diretrizes e instruções esl:abeteddas pela
Comissão;
b) nesse contexto, desenvolver as atividades necessárias
ã aplicação e administração do SCCC;
·
. . .
c) atuar, por mandatq da Comissão, como repre-sentán-tes
da ABA CC em suas relações com as Partes e perante terceiros;
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d) designar, entre os inspetores iOcluídos na lista menciof!ada._ n.o Artigo XI, inciso f, aqueles que deverão executar
as tarefas de inspeção determinadas pela aplicação do SCCC,
tendo em conta que os inspetores de nacionalidade de uma
das Partes inspecionarão as instalações da outra Parte, e dar
_instruções aos mesmos sobre o exercício de suas funções;
e) receber os relatórios dos inspetores com os resultados
de suas inspeções;
f) efetuar a avaliação das inspeções de acordo com os
.protedirilentos apropriados;
g) informar imediatamente à Comissão toda discrepância
nos registras de qualquer das Partes, encontrada nas avaliações
dos resultados das inspeções;
h) preparar o orçamento da ABA CC para sua aprovação
pela Comissão; e
i) informar periodicamente a Comissão sobre suas atividades e. em particular, sobre o andamento da aplicação do

sccc.-

coNFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÃO
Artigo XIV
1. A ABA CC não estará autorizada a divulgar informação industrial ou comercial, ou qualquer outra de natureza
confidencial, sobre as instalações e características dos Programas Nucleares das Partes s~m seu expresso consentimento.
2. Sem prejuízo das responsabilidades da ABA CC, os
membros da Comissão, bem corno os funCionários -da Secre·
taria, os inspetores e todas as pessoas envolvidas na aplicação
do SCCC, não revelarão informação industrial ou comercial,
ou qualquer outra de natureza confidencial, sobre as instalações e as características dos Programas Nucleares das Partes
a- íl'.ie -tivereJ:TI- a-Cesso como resultado do exercício de suas
funções, ou por ocasião do exercício delas._ Essa obrigação
continuará mesmo após terem deixado de exercer suas funções
na ABACC ou em relação â aplicação do SCCC.
3. As sanções às infrações ao § 2 do presente artigo
serão determinadas pelas respectivas legislações nacionais,
correspondendo a cada Parte a sanção das infrações cometidas
por·seus nacionais, independentemente do lugar em que se
tenham cometido.
SEDE DA ABACC
Artigo XV
1. A sede da ABA CC será na cidade do Rio de Janeiro.
2. A ABACC negociará com a República Federativa
do Brasil o correspondente Acordo de Sede.
. . APOIO FINANCEIRO E TÉCNICO
Artigo XVI
L As Partes proverão de forma eqüitativa os fundos
necessários à operação do SCCC e da ABACC.
2. ,As Partes colocarão sua capacidade técnica à dispo~
sição da ABACC, a fim de apoiar suas a-tividades. As pessoas
que estejam designadas temporariamente para essas tarefas
de apoio estarão submetidas à obrigação que estabelece o
Artigo XIV.

PRIVILÉGIOS E IMUNIDADES
· Artigo XVII
1. A ABACC gozará de personalidade e de plena capacidade jurídicas. Sem privilégios e Imunidades e os de seus
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funcionários no Brasil serão estabelecidos no Acordo de Sede
determinado pelo Artigo XV.
·
2. O::f privilégios e as imunidades dos inspetores e dos
demais funcionários que estejam em missãO transitória a-servf.:

ço da ABACC serão estabe)e.cidos em Protocolo Adic.ional.
INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO
Artigo XVIII
As divergências na interpretação e aplicação do presente
Acordo serão solucionadas pelas Partes pela via diplomática.
DESCUMPRIMENTO DO ACORDO
Artigo XIX
O descumprimento gfave- do preSente-- Acordo_ por uma
das Partes autorizará ã outra Parte a dar por terminado o
Acordo ou a suspender sua aplicação~ total ou parcialmente,
cabendo à mesma Parte notificar o Secretário-Oeral das Nações Unidas e o Secretário-Geral da Organização dos Estados
Americanos.
RATIFICAÇÃO E ENTRADA EM VIGOR
'Artigo XX
O preSente Acordo entrará em vigor na data da troca
dos respectivos Instrumentos de Ratificação. Seu texto será
transmitido pelas Partes ao Secretário-Geral das Nações Unidas e ao Secretário.:-Geral da OrganizaÇão dos Estados ~me ricanos, para registro.
EMENDAS
Artigo XXI
O presente Acordo poderá ser emendado pelas Partes
a qualquer momento, por entendimento mútuo. A entrada
em vigor das emendas se efetivai'á_co.nfo_ruiÇ o_ procedimento
previsto no Artigo XX.
DURAÇÃO
Artigo XXII
O presente Acordo terá duração indefinida. Poderá ;e1
denunciado por qualquer das Partes por Nota Diplomática
dirigida à outra, o que deverá ser comunicad9 pela Parte
denunciante ao Secretário-Geral das Nações Unidas e ao Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos. A
denúncia se tornará efetiva seis meses após a data da recepção
dessa Nota Diplomática.
_ _
Feito nã-cidade de Guadalajara ~stãdos Unidos Mexicanos), aos 18 dias do mês de julho de 1991, em dois exemplares
originais, cada um deles nos- idiomas português e espanhol,
sendo ambos os textos igualmente autênticos.- Pelo Governo
da República Federativa do Brasil, pelo Governo da República
Argentina.
ANEXO
DIRETRIZES BÁSICAS DO SISTEMA DE
CONTABILIDADE
----E CONTROLE DE MATERIAIS.NUCLEARES
Artigo I
1. O Sistema Comum de Contabilidade e Controle dt.
Materiais Nucleares (SCCC) é um conju;;to de procedimentos
instituído pelas Partes a fim de verificar, com um grau razoável
de certeza, que os materiais nucleares presentes em todas
. as suas atividades nucleares não sejam desviados para armas
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nucleares ou outros dispositivos nucleares explosivos segundo
os termos do presente Acordo.
2. O SCCC compreende os Procedimentos Gerais e os
Manuais de Aplicação, por categoria de instalação.
Artigo H
O SCCC terá por-base uma estrutura de áreas de contabilidade de materiais nucleares e se aplicará a partir de um
dos seguintes pontos de iniciaçâo;
a) A produção de qualquer material nuclear de composi_ção e pureza adequadas para _seu uso direto na fabricação
de combustível nuclear ou no enriqi.Ié.cimento isotópico, incluídas as gerações subseqüentes de_mâ.t~rial nuclear, produzidas
a partir de tais materiais;
b) A importação de qualquer material nuclear que reúna
as mesmas características estabelecidas no inciso a precedente,
bem como quaisquer outros materiais nucle~r~s produzidos
em uma fase posterior do cic1o do combustível nuclear.
Artigo III
Os materiais nucleares deiXarão de estar sujeitOs- ao SCCC
quando:
a) Sejam trasladados para fora da jurisdição oU do_controle das Partes; ou
b) Sejam transferidos para uso não nuclear ou para uso
nuclear não relevante do ponto de vista do SCCC; ou
c) Se tenham consumido, diluído ou transformado de
modo que não possam ser utilizados para qualquer uso nuclear
relevante do ponto de vista do SCCC, óli que· sejam praticamente irrecuperáveis.
Artigo IV
A aplicação do SCCC a materiais nucleares- utilizados
para propulsão ou operação nuclear de qualquer tipo de veículo, incluindo submarinos, ou em outras atívidades que, por
sua natureza, exijam procedimento especial, terá as seguintes
características ·particulares:
a) a suspensão das inspeções, do acesso aos registres contábeis e operativos, das notificações e dos :relatórioS previstos
pelo SCCC relativos a esses materiais nucleares enquanto dunft -sua alocação às referidas atividades;
b) a nova submissão de tais materiais nucleares aos procedimentos descritos no inciso a acima, quando não mais estiverem alocados a essas atividades;
c) o registro pela ABA CC da quantidade total e da composição desses materiais nuCleares Que se encontram-sob a
jurisdição ou controle de uma das Partes. bem como de todo
traslado dos mesmos para fora de tal jurisdição ou controle.

Artigo V
O nível adequado de contabilidade e controle de materiais
nucleares para cada instalação será determinado segundo o
valor estratégico obtido da análise das seguintes variáveis:
-a) categoria do material nuclear, levando em conta a
relevância de sua composição isotópica;
b) tempo de conversão;
c) inventário/fluxo do material nuclear;
d) categoria da instalação;
e) grau de importância da instalação comparada a outras -·
existentes; e
--- --- -0 existência de métodos de contenção e vigiiáncia .
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Artigo II
Artigo VI
Disposições Gerais
O SCCC incluirá, quando for pertinente, medidas como
as seguintes:
..
-r. Qualquer pessoa que tenha direito- a privilégios e
a) um sistema de registras e relatórios que reflita, para a imunidades, segundo o que estabelece o presente Protocolo,
cada área de contabilidade de materiais ilucleares, o inventário gozará_ d~s_se direito desde seu ingresso no território da outra
de materiais nucleares e as mudanças de tal inventário;
Parte para desempenh~r algu~a ati_vidade vinculada ao func_i_ob) disposições para a correta aplicação dos procedimen~ namento da ABACC e/ou à aplicação do SCCC, e eriipial1to
tos e medidas de contabilidade e controle;
nele permanecer por tal razão.
c) sistemas de medições para determinar os inventários
2. ·Sem prejuízo dos privilégios e das imunidades, todas
de material nuclear e suas variações;
·as pessoas que gozem de tais privilégios e imunidades em
d) a avaliação da precisão e o grau de aproxímação das virtude do presente Protocolo têm o dever de respeitar as
medições, assim como o cálculo de suas imprecisões;
leis e os regulamentos de ambas as Partes. Terão também
e) procedimentos para identificar,- revisar e avaJiar dife- o dever de não interferir nos assuntos internos da outra Parte.
renças nas medições remetente-destinatário;
3. As Partes concederão passaportes diplomáticos e pasO procedimentos para efetuar um inventário físico;
saportes oficiais, conforme o caso, para·seus nacionais funciog) procedimentos para determinar e avaliar o material
nários da ABA CC. No caso_ de funcionários temporários, a
não contabilizados; e
va1idade do passãporte será equiva~ente ao período de duração
h) aplicação de sistemas de contenção e vigilância.
da missão. Deve-se entender, não obstante, que para cada
caso a Agência informará à Parte interessada a presença, em
seu território, ainda que em caráter transitório, de toda pessoa
PROTOCOLO_ADICIONAL SOBRE PRIYILÉGIOS
que tenha direito ao gozo ·de privilégios e de imunidades,
E IMUNIDADES AO ACORDO ENTRE
de acordo com o_ estipulado nos Artigos III e IV deste ProtoA REPÚBliCA FEDERATIVA DO BRASILcolo ..
E A REPÚBliCA ARGENTINA PARA
O USO EXCLUSIVAMENTE PACfFICO
Artigo III
DA ENERGIA NUCLEAR
Beneficiários
As peSsoas que pertençam a uma das categorias descritas
O Governo da República Federativa do BraSi_~
O Governo dã ~epública Argentina (doravante_ denomi- no_ ArtigQJ, inciso, quando no exercício de atividades oficiais_
nados .. as Partes"),
___ _
da ABA CC, e os funcionários_ da Secretaria gozarão dos seConsiderando o Acordo para o Uso Exclusivamente Pací- guintes. privilégios e imunidades:
i) imunidade de detenção ou arresto pessoal e de embarfico_ da Energia Nuclear, assinado pelas Partes em 18 de julho
go de bagagem pessoal, e imunidade a processos legais de
de 1991; e,
qualquer natureza, quanto a expresSão: verbal ou escrita e
Considerando que o citado Acordo prevê, em seu Artigo a todos os atos por eles feitos em sua qualidade oficial;
XVII, inciso 2, que os privilégios e as imunidades dos inspeii) inviolabilidade de todos seus papéis e documentõs;
tores e demais funcionários da Agência Brasileiro .;.:_-Argeniii) direito de usar códigos e de receber documentos ou
tina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares correspondência por serviço de correio ou em malas lacradas;
(ABACC) serão det~rminados em um Protocolo Adicional;
iv) isenção de toda medjda restritiva em matéria de imiAcordam o segumte:
g:faç:ãO, das formalidades de registro de estrangeiros e das
obrigações de serviço nacional;
v) as mesmas franquias, em matéria de restrições mone~
Artigo I
tárias e de câmbio, que se outorgam aos representantes do
Definições
Governo da outra Parte;
.
Para os fins do presente PrOtocolo:
vi) isenção tributária, no território de ambas as Partes,
i) a expressão "o Acordo" designa o Acordo entre a
sobre os salários, diárias ou outros emolumentos percebidos
República Federativa do Brasil e a República Argentina para daABACC.
o Uso Exclusivamente Pacífico da Energia Nuclea.r;_
Artigo IV
ü) "funcionários da Secretaria" são os membroj_Q_a_S_e_çreAbuso
de Privilégios
taria da ABA CC, com exceçáo dos empregados contratados
1. Os privilégios e as imunidades são outorgados aos
no local e pagos por hora de trabalho;
funcionários no interesse da Agência e não em _seu benefício
iii) os privilégios e as imunidades concedidos pelo Artigo
III aplicar-se-ão aos funciOnários da Secretaria, bem como pessoal. A ABACC terá "o direito e o_ d~ver d~_ renunciar
às seguintes categorias de pessoas, na medida em que estarão à imunidade concedida a qualquer funcionário em todos os
realizando tarefas diretamente relacionadas com a aplicação casos em que, a seu juízo, a-íffiunidade obstaculize o curso
\do Acordo e/ou com a implementação do Sistema Comum da Justiça em que se possa renunciar a ela~ sem que sejam
de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares (SCCC): prejudicados os interesses da A13ACC.
2. A AB_ACC cooperará, sempre que necessário, com
a) aos membros da Comissão da ABACC;
-as autoridades competentes das Partes para facilitar a adequab) aos inspetores aos quaís se refere o Artigo VIII inciso da administração da Justiça, assegurar o cumprimentO dos
c do Acordo;
regulamentos de polícia e evitar todo abuso relacionado com
c) aos grupos assessores ad hoc mencionados no Artigo os privilégios, as imunidades e as facilidades mencionados
XI, inciso h do Acordo.
neste Artigo.
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3. C:.ãso o Governo
Wila --das Partes considere que
uma pessoa esteja abusando dos privilégios e das imunidades
de que seja beneficiá.ria em função deste Protocolo, o Governo
poderá requerer sua saída do país. Não obstante, entende-se
que os funcionários da Secretaria, bem como os incluídos
em uma das categorias listadas__no _Ar:t_igo I, inciso iii não
poderão ser obrigados a abandonar o país senão em conformidade com o procedimento diplomático aplicável aos funcionários diplomáticos da outra Parte,

Artigo V
Solução de Controvérsias
Quaisquer CoõftoVérSías ent--re-as Partes que surjam da
interpretação ou da implementação deste Protocolo, ou aquelas nas quais esteja implicada uma pessoa que goze de imunidade segundo o que estabelece o presente Protocolo, se não
tiver havido renúncia à dita imunidade conforme o disposto
no Artigo IV, serão resolvidas pelas vias diplomáticas correspondentes.
Artigo VI
Entrada em Vigor e Duração
1. Cada Parte notificará à outra- o· cumprimento das
formalidades legais internas_ necessárias à entrada em vigor
do presente Protocolo, a qual se dará 30 dias após o recebimento da segunda notificação.
2. O presente Protócoló Adicional permanecerá em vigor enquanto estiver em vigor o Acordo e poderá ser denunciado nas mesmas condições do Acordo.
Feito em Brasília, aos 20 -dias do mês de agosto de 1991,
em dois exemplares originais, nos idiomas portugués e espanhol, sendo ambo'<; os textos igualmente autênticos. - Pelo
Governo da RepúbUca Federativa do Brasil, pelo Governo da
República Argentina.
(A Comissão de Relações Exteriores e Defe$a Nacional.)
·

PARECER
PARECER N' 539, DE 1991
Da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o Projeto
de Lei da Câmara n' 44, de 1991 (n' 1.651-C, de 1989,
na Casa de origem), que "Acrescenta parágrafos ao
art. 389 da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei n~ 5.452, de 19 de maior de
1943".
Relator: Senador Beni Veras
O projeto de lei, sob exame nesta Comissão, tem por
finalidade acrescentar dois novos parágrafos ao art. 389 da
Consolidação das Leis do Trabalho- CLT, que estabelecem:
19) multa igual a um piso profissional da categoria predominante na empresa, por empregado, quando da inobservância pelo empregador quanto ao previsto no § 39 do art. 389;
29) o montante arrecado dessa multa deverá se_r revertido
ao Orçamento da Seguridade Social, para ser aplicado em
construção de creches públicas.
Em que pese o· mérito exiStente na proposição que é
o de assegurar, efetivamerite, atrãvés de apliCãÇão- de penali~
dade, o direito disposto nos §§ 1' e 2' do art: 389", éabe·no·s
salientar que o art. 401 já contempla plenamente a pretensão
do autor do projeto:
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"Art. 401. Pela infração de qualquer dispOsitivo deste
capítulo, será imposta ao empregador multa de 1/5 (um quinto)
do salário mínimo a dois salários mínimos regionais _aplicada
pelas Delegaciais Regionais do Trabalho ou aquelas que_exerÇ3;m funções delegadas.
§ 19 A penalidade será sempre aplicada no grau máximo:
a) se ficar apurado o emprego de artifício ou simulação
para fraudar a aplicação dos dispositivos deste capítulo;
b) nos casos de reincidência.
§ 29 o processo, na verificaçãO das infrãções, bem como
na aplicação e cobrança de multas, será o previsto no Título
"Do Processo de Multas Administrativas", observadas as dis~
posições deste artigo''.
Daí podemos depreender como inadequada e inoportuna
a solução preconizada na proposição sob análise.
Ressalte~se também que a destinação do produto arrecadado das multas ao_ Orçamento da Seguridade Social, para
ser aplicado em construção de creches públicas certame_nte
dará um resultado inverso ao que se espera, haja vista que
os novos encargos incorporados àquele orçamento necessariamente são superiores aos apertes de_ receitas provenientes
das multas- Previstas pelo projeto.
Por outro lado, tal pretensão não pode ser concretizada
alterando-se simplesmente a CLT ._ Segundo nosso entendimento, tal mudança devia ser proposta às leis de. Custeio
e Benefícios da Previdência Social.
Ante o exposto, somos, pois, contrários à aprovação do
Projeto de Lei da Câmara n' 44, de 1991.
Sala das Comissão, 4 de dezembro de 1991. - Almir
Gabriel, Presidente -Beni Veras, Relator- Guilherme Palmeira - João Rocha - Cesar Dias - José Paulo Bisol Lucídio Portella - Affonso Camargo - Carlos Patrocínio
-Nelson Wedekin- AureoMello- Antônio Mariz- Jutahy
Magalhães - Jonas Pinheiro - Elcio Álvares - Cid Sabóia
de Carvalho - Wilson Martins - Garibaldi Alves Filho Nabor Júnior- Francisco Rollemberg.
Voto em separado, vencido, do Senador Odacir Soares
na Comissão de Assuntos Sociais.
I
Veio a esta Casa reviSora e foi distribuído à COmissão
de Assuntos Sociais - CAS, em 27 de junho do corrente
ano, o Projeto de Lei da Câmara n' 44, 1991 (n' 1.651-C,
de 1989, na origem), ementado à epígrafe, de autoria do preclaro Deputado Hélio Rosas (PMDB- SP).
Mediante o acréscimo de_ dois novos parágrafos ao art.
389 da Consolidação elas Leis do Trabalho - CLT, o projeto
-Visa· aíspOr o seguinte:
a) a inobservância do empregador quanto ao previsto
em ambos os_ parágrafos ora existentes s_erá cominad_a com
multa correspondente a um piso profissional da categoria predominante na empresa, por empregado, aplicável em dobro
no caso de reincidência;
b) o produto arrecadado des_sa multa reverterá, integralmente, ao Orçamento da Seguridade Social. para ser aplicado
em construçãp de_ Cff!Ches públicas.
Na Câmara dos Deputados, depois de apreciado pela
ComisSã_ó de Constituição e Justiça e de Redação e pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, esse
Projeto - já sob regime de urgência - teve sua redação
final aprovada pelo Plenário, no dia 18 de junho último, com
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incorporação de emenda substitutiva, oferecida em plenário
pelo nobre Deputado Paulo Paim (PT- RS), ficando prejudicados os Projetes de Lei n• 2.562/89, 3.198/89 e 5_756190,
então apensados.

n
O art. 389 da-CLT integra :i SeçãorV _:_.:bos Méíodos
e Locais de Trabalho, no Capítulo lll - Da Proteção do
Trabalho da Mulher, do Título III- Das Normas Especiais·
de Tutela do Trabalho.
Esse artigo, com a redação dada pelo Decreto-Lei n~
229, de 28 de fevereiro ~e 1967, dispõe em seus dois pará~
grafos:
.
.•
. ...
a) sobre a obrigatoriedade de os estabelecimentos, em
que trabalharem 30 ou mais mulheres ·com idade superior
a 16 anos, terem local apropriado onde possam as mãoes-empregadas guardar, sob vigilância e assistência, seus filhos no
período de amamentação; e
b) sobre a possibilidade de !_al ~xigêncí~ ser_ suprida por
meio de creches distrita]s mantidas, diretamente ou mediante
convênios, com outras entidades públicas ou privadas, pelas
próprias empresas, -enl regime comunitário~ ou a cárgo do
Sesi, do Sesc, da LBA ou de entidades sindicais.
Ressaltam os tratadistas da matéria, como Segad~s,Via
nna, que a legislação pátria é das mais perfeitás e adiantadas
quanto ao trabalho feminino, e quanto ~ m~~~dos e. l9_cais
de trabalho a CLT é até i:ninuciosa; entretanto, geralmente,
apenas para atender ao que se votou e aprovou _11as confe_rências internacionais do trabalho (in ~rn~ldo -~.Q~~~elqnçl
ET Alii, Instituições· de Direito .do Trabalho, ed. LTr, S.
Paulo, 11' ed., 1991, v, 2, p. 871).
Consoante o citadO autor.
"Alguns dispositivos de nossa legislação social continuam, até hoje, sem aplicação real, o que se compreende, não s6 em face do desajustamento da lei à
realidade, aquela mais evoluída do que esta, como também pela falta dos elementos necessários à eficiente
fiscalização.
Entre estes deve ser apontado o que impõe a existência de creches( ... ) destinadas ao filho do trabalhador. ( ... ).
Cumpre ressaltar que, na verdade o atendimento
da criança, de zero a seis anos de idade, é dever do
Estado, imposto pelo art. 208, IV, da Constituição."
(Idem Ibidem, p. 875.)
Ora, a Constituição prevê, também:
"Art. 194. A seguridade social compreende um
conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes
públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social."
E, quanto a esta:
"Art. 203. A assistência social será prestada a
quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:
I - a proteçáo â filmília, à maternidade, â infância ( ... j;
•• n

• •••

••••H•••••• --~.;-r-o.o.••••.;.-•• ;'•••••••••••-••;.-••'..~O:~.i-.-:~.....-~ ...:~.'
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Art. 204. As açóes_ governamentais na área de
- -as-sistência social ser~o realizadas com recursos do orçanfento da seguridade social, previstos no art. 195, além
de outras fontes( ... )."
Daí se. há de reconhecer como adequada e oportuna a
solução preconizada no projeto de lei sob exame, de destinar
ao Orçamento de Seguridade Social, para construça:o de creches públicas, o produto da arrecadação das multas administrativas a serem cobradas das empresas que infringirem as
disposições constantes dos dois primeiros paz:ágrafos do art.
389 da CLT.
Por outro lado, COJll-O bem_ observa Mozart Victor Russo~
mano:
"A multa não é, apenas, punitiVa e seu fiiirffãO
é, apenas, acentuar aO -infra:tor a con.veniência de não
reincidir na mesma falta. Ela, pelo seu valor, deve
ter caráter intimidativo, sem o qual seu objetivo último
-evitar a reincidência -dificílrnente poderá ser alcan~
çado." (Comentários à ConSolidação das Leis do Trabalho, ed. Forense, Rio de Janeiro, 13~ ed., 1990, v.
II, p. 719.)

Se assim é, justifica-se plenamente que a multa preconizada no projeto não Seja apenas punitiVa," como o seria
se aplicada a regra geral das penalidades do Capítulo sobre
a proteção do trabalho da mulher (multa de 2 a 20 valores
de referência, convertidos em BTN e, depois-, em cruze~ros,
ficando afinal elevados em 70% e--com incidência da TRD
-c!. CLT, art. 401, c/c Leis n• 5.889/73, art. 18, 6.205175,
6.9861.82, 7_789/89, art. 3•, 7.855/89, 8.177/91, arts. 3• e 9•
e 8.178/91, art. 21, além das Medidas Proyis6rias n•' 297/91,
arts. 6• e 13, e 298/91, arts. 11 e 31)
Essa multa haverá de ter, outrossim, --como previsto
nd projeto -_ caráter intimidativo, O bastante para desestimular a não observância daquelas normas protetoras do trabalho da mãe-empregada, em prol do atendimento à criança
e do amparo à família.
A vista do exposto, é de concluir pela total aprovação
do Projeto de Lei da Câmara n• 44, de 1991.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 1991. -Senador
Odacir Soares.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- O Expediente
lido vai à publicação.
.
__8QbJ;e a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 19
Secretário~

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO N.• 402, DE 1991
- Dispõe sobre os planos de benefícios das entidades
fechadas de previdência privada patrocinados por enti_(lades dil Administração lndireta da União.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Nos planos de benefícios das entidades fechadas
de previdência privada em que as patrocinadoras sejam autar:quias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de
economia mista da Administração Indireta da União, as contribuições das patrocinadoras estarão sujeitas as seguintes limítaç6eS:
I - não poderão exceder. no mesl):1.o periodo de tempo,
50% {cinqüentapor cento) do montante verti!lo pelos próprios
participantes para financiamento dos planos;
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II- Não poderão financiar a cobertura de déficits apuraM
dos nos planos, salvo por expressa autorização do órgão_executivo de fiscalização e -controle do Ministério do Trabalho e
da Previdência Social, a requerimento conjunto da entidade

e de seus patrocinadores.
Parágrafo único. _ Ao requerimento refe-rido no inciso

II será juntado relatório subscrito pelo atuário responsável
pelo plano, indicando a causa do déficit e ·a proposta para
sua co_bertura.
Art. 29 As entidades referidas no artigo anterior cu]às_
planos tenham apartes de contribuição da patrocinadora superior ao limite fi:Xãdo no inciso I do mesmo artigo terão prazo

até 31 de dezembro de 1993 para se enquadrarem à nova
condição, segundo planejamento a ser submetido ao órgão
executivo de fiscalização e controle do Ministério do Trabalho
e da Previdência Social, dentro de 90 (noventa) dias contados
da data de promulgação desta lei.
Parágrafo único. O esquema de adequação do custeio
poderá estabelecer a paridade de aparte de contribuições entre
a patrocinadora e os participantes no primeiro ·ano de vigência
do novo plano, incidindo a partir do segundo ano a regra
estipulada no inciso I do art, 1~
Art. 3<~ Os desequilíbrios financeiros ·doravante apurados nos planos poderão ser compensados com a redução dos
benefícios ·a conceder, através de reforma regulamentar a ser
submetida ao órgão executivo de fiscalização e controle do
Ministério do Trabalho e da Previdência Social.
Art. 4 9 As entidad~s deverão demonstrar em separado,
nas peças financeiras e no Balanço Anual, a composição do
défidif ou superáVit apurado, com indicaçãO de suas causas
e as formas de sua cobertura ou destinação.
Art. s~ O Poder Executlvo··re-glilamentará esta lei no
prazo de 60 (sessenta) dias a contar de sua promulgação.
Art. 6~ Esta lei entra em vigor tUi.- data de sua publicação.
Art. 79 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O presente projetO de lei visa a estabelecer limite à participação financeira das entidades integrantes da AdministntçãóPública Federal ·no custeio e na formação de reservas dos
planos de previdência priv3.da mantido em benefício de seus
servidores.
Com tem sido noticiado com freqüência na imprensa,
têm ocorrido abusos na destinação de recursos públicos para
a complementação de benefícios previdenciários __através de
entidades de previdência privada fechadas, também conhecidas como Hfundos de pensão". Algumas dessas entidades,
como resultado da ex..cessiva liberalidade dos entes públicos
patrocinadores, vêm acumulando vultoso património, de sorte
a manter planos de benefícios cada vez mais generosos, verdadeiros privilégios no 3tual contexto de contenção de despesas
públicas.
Essas "ilhas de prosperidade" à custa de recursos públicos
tornam-se ainda mais inaceitáveis qUando contrastadas com
o quadro de carências e dificuldades que vêm afetando, de
maneira persistente, a Previdência Social básica, isto é; aquela
voltada ao atendimento da esmagadora maioria de trabalhadores.
As distorções da previdência privada sob patrocfnio público ganharam, mais uma vez, evidência por ocasião dos leilões
de privatização das empresas estatais, nos quais os "fundos
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de pensão" vinculados à Administração Federal apareceram
como grandes licitantes, com va:ritãgem expressiVa sobre os
particulares, em virtude da grande disponibilidade de recursos
que ostentam. Tal fato representa evidente distorção do processo de privatização, já que~ a rigor, o que se verificou foi
~'dinheiro do governo comprando empresas do governo".
Coni Opropósito de sOfre-ar aexp·ansâO de-sseS-gigante-scos
fundos particulares fomentados com recurs-os públicos estamos
propondo a limitação do aperte financeiro dos patrocinadores
públicos em 50% (dn(Jüenta-pót tento) do nlontã:iite-vertido
pelos servidores participantes, além de vedar a cobertura automática de déficits financeiros- pelas patrocinadoras, prática
bastante comum atualmente, que torna as administraçõeS desses fundos totalmente isentas de responsabilidade quanto ao
desempenho positiVo ou negativo" dos respectivos planos de
benefícios.
Tendo em vista que a limitaÇão dos recursos públicos
forçará o rediinensionamen-tO-daS reservas e dOs planós de
benefícios, o Projeto cõncede prazo até 31 de dezembro de
1993 para que as entidades afetadas se enquadrem à nova
condição, prevendo ainda um ê:squema gradual de limitação,
que estipula para o primeiro anci de vigência do novo plano,
como fase de transição, limitação do aparte das patrocinadoras
em montante igual ao das contribuições vertidas pelos servi~
dores (contribUição paritária).
---- Esperamos que, com a aprovação e implementação de
tais medidas, o Congresso Nacional estará dando significatiVa
contribui,Ção para a racionalização d_o yolume e do usO dos
recursos disponíveis pelas referidas entidades, cujo crescimento desmesurado nada tem a ver.com o_s objetivoS Instit_qçiOnais
que presidiram à criação de tais entes de previdência complementar.
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1991. - Senador
Moisés Abrão.
(A Comissão de Assuntos Económicos decisão ter:
minativa.)
O SR PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O projeto
lido vai à publicação, e, em seguida, será despachado à comissão competente.
Passa-se à votação do Requerimento n"' 899, de 1991,
lido na sessão anterior, de autoria do Senador Esperidião
Amin, que deixou de ser votado por falta de quorum.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
__
Fica concedida a licença solicitada, rios termos do art.
43, inciso II, do Regimento Interno.
O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Sobre a mesa,
requeriinentos que serão lidos pelo Sr, 1~ SecretáriO.
São. !ido~ ~s seguintes
REQUERIMENTO N' 904, DE 1991
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea c,
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei d~ Câmara
n 9 ll5, de 1991, que especifica a destinação dos recursos originados por adicional tarifáiiO ciíado pela Lei n 9 7 .920, de
12-12-89, que "Cria o Adicional de Tarifa Aeroportuária e
dá outras providências.
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1991. - Maurício
Corrêa - Marco Maciel -- Mansueto de Lavor - Affonso
Camargo - Oziel Carneiro - Ney Maranhão.
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REQUERIMENTO No 105, DE 1991
Requeremos urgência-, nos termOs do art. 336_, alínea c,
do Regimento Interno, para o Projeto ~e Lei~Ea Câmara
n~' 115 de 1991, que "especifica a destinação dos recursos
originados por adicional tarifário criado pela Le_~ n~ 7.920,
de 12 de dezembro de 1989, que "Cria o Adicional de Tarifa
Aeroportuária e dá outras providências".
Sala das SessõeS, 10 de dezembro de 1991. -Senador
Marco Maciel, Senador Humberto Lucen~~ Senadq~F-~':"'lando
Henrique Cardoso, Senador Oziel Carneiro, Senador Maurício
Corrêa, Senador Ney Maranhão, Senador Affonso Camargo,
Senador Amãzonino Mendes.
REQUERIMENTO N' 906, DE 1991
Requeremos urgêncía, noS-termOs do art. 336,_alínea c,
do Regimento Interno, para o Substitutivo oferecido pela Câw
mara dos Deputados ao PLS no 088/90, que "dispõe sobre
a exploração dos serviços de telecomunicações".
Sala das Sessões, 10 de dezembro _de 1991. -Marco
Maciel, João Rocha, Lucídio Portella ---: AIQano Franco,
Amazonino Mendes, Hugo Napoleão, Rachid Saldanha Derzi, Francisco Rollemberg, José Sarney, João Calmon, Beni
Veras, Meira Filho, Moisés Abrão, Josaphat Marinho, Garibaldi Alves Filho, Aureo Mello, Humberto Lucena, Fernando
Henrique Cardoso, Ronan Ti.to, José Rí~ha, Onofrç Q~inan,
João França, Iram Saraiva, Carlos Patrocínio, Alex~ndre Costa, Epitácio Cafeteira, Coutiri.ho Jorge, Ç~ar DiaS, Wilson
Martins, Telmo Vieira, CidSabóia de Carvalho, Alfredo Campos, Nabor Júnior, Ronald6 Aragão, Aluizio Bezerra, Amir
Lando, Mansueto cj.e Lavor, Ney Maranhãq, Ruy Bacelar,
Lourival Baptista, TeotóriiO Vilela Filho, Elcio Álvares,_ Valmir Campelo, Jonas Pinheiro, Carlos De'Carli_. AI!Jlir Gabriel,
Magno Bacelar, Dario Pereira, Chagas Rodrigues, Louremberg Nunes Rocha.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Os requeri·
mentes lidos serão submetidos ao Plenário, após a Ordem
do Dia, nos termos do art. 340, item Il, do Regimento_Interno.
Sobre a mesa, redações finais que serão lidas pelo Sr.
1' Secretário.
São lidas as seguintes:
PARECER N' 540, DE 1991
(Da Comissão Díretorar
Redação final do Projeto de Qecreto L_egislativo
n• 19, de 1986 (n• 123, de 1986, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto de Decreto Legislativo n' 19, de 1986 (n' 123, de 1986,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
Internacional do -Açúcar de 1984, concluído em Genebra, em
5 de julho de 1984.
Sala de Reuniões da Comissão, 10 de dezembro de 1991.
- Mauro Benevides, Presidente - Rachid Saldan-ha Derzi,
Relator -Alexandre Costa - Beni Veras.
ANEXO AO PARECER No 540, OE 1991
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n• 19, de 1986 (o' 123, de 1986, na Câniara dos Deputados).

4_8,
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Faço saber que o COngresso Nacional aprovou, e eu,
, Presidente do Senado Federal, nos termos do art.
it~m 28, do Regimento, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
No
, DE 1991
Aprova o texto- do Acordo Internacional do Açúcar
de 1984, concluído em Genebra, em 5 de julho de 1984.

Art. 1"' É aprovado o texto do Acordo Internacional
do Açúcar de 1984, concluídos em Genebra, em 5 de julho
. .
de 1984.
Parágrafo único. Estão sujeitos â aprovação do CoD.gresso Nacional quai~ql}er a tos de que poJ;_sam restJ.ltar re_visão
deste Acordo. - -Art. 2~ Este Decreto Legislativo entra em vigor na_ data
de sua publicação.
PARECER N• 541, DE 1991
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
no 21, de 1986 (n• 130, de 1986, na Câmara dos Deputados).
A Coffiissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Decreto Legislativo no 21, de 1986 (n' 130, de 1989, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Protocolo
Adicional ao Convênio Cultural entre.-~ República.Federativa
do Brasil e a República Oriental do Uruguai na área de Rádio
e Televisão, celebrado em Montevidéu, em 14 de agosto de
1985.
Sala de Reuniões da Comissão, 10 de dezembro de 1991.
......... -Mauro Benevides, Presidente - Rachid Saldanha Derzi,
Relator- Dirceu Carneiro --Alexandre Costa- Beni Veras.
ANEXO AO PARECER N• 541, DE 1991
Redação final do Projeto d~! Decreto Legislativo
n' 21, de 1986 (n• 130, de 1986, na Câmara dos Deputados).
-Faço -saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
_
_
, Presidente do S~nado Federal 1 nos
termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo
o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
NO 541, DE 1991
Aprova o texto do Protocolo Adicional ao Convênio
Cultural entre a República Federativa do Brasil e a
República Oriental do Uruguai na área de Rádio e Televisão, celebrado em Montevidéu, em 14 de agosto de
1985.
Art. 1' É aprovado o texto do Protocolo Adicional ao
Convênio Cultural-entre a República Federativa do Brasil
e a República Oriental do Uruguai na área de Rádio e Televisão;celebrado em Montevidéu, em 14 de agosto de 1985.
Parágrafo único. Estão sujeitos à aprovação do Con·
-gressó Nacional quaisquer atos que possam resultar revisão
total ou parcial do Protocolo, bem como aqueles que se destinem" a estabelecer ajuStes coniPiementares.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
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PARECER N• 542, DE 1991
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n• 4, de 1987 (n• 131, de 1986, na Câmara dos Deputados).
A ComisSão Diretora apresenta a rédação final do Projeto
de Decreto Legislativo n• 4, de 1987 (n' 131, de 1986, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e ao Pacto Internacional
sobre Direitos Econômicos, Sociais e Cult~!rais, ambos aprovados, junto com o PrOtocolo Facultativo relativo~ e~se últi~~
Pacto, na XXI Sessão (1966) da Assembléia Geral das r-!asoes
Unidas.
Sala de Reuniões da Comissão, lO ctê.dezeinoro d 1991.
- Mauro Benevides, Presidente - Rachid Salgailha Derzi,
Relator- Dirceu Carneiro- Beni Veras.
ANEXO AO PARECER N' 542, DE 1991
Redação fll!!'l do Projeto de Decreto Legislativo
n" 4, de 1987 (nt 131, de 1986, na Câmara dos Depu-

tados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
--------~,-Presidente do Senado Federal, nos
termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo
o seguinte
DECRETOLEGISLATIVO
NP
, DE 1991
Aprova o texto do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e do Pacto Internacional so~re Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos aprovados,
juntos com o Protocolo Facultativo relativo a esse último
Pacto, na XXI Sessão (1966) da Assembléia Geral das
Nações Unidades.

Art. 19 São aprovados os textos do Pacto Internacional_
sobre SireitõS-Civís e Políticos e do Pacto Internacional sobre
Direitos Econóroicos, Sociais e Culturais, ambos aprovados,
junto com o Protocolo facultativo relativo a esse último Pacto,
na XXI Sessão (1966) da Assembléia Geral das Nações Uni·
dades.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor nã data
de sua publicação.

PARECER N• 54~, DE 1991
(Da Cóínissâo Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n• 14, de 1988 (n' 19, de 1988, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redaÇão final do Projeto
de Decreto Legislativo n' 14, de 1988 (n' 19, de 1988, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo entre
o Governo da Rep..ública F~derativa do Brasil_~ <? Gove_mo
da Colômbia sobre Sanidade Animal para o Intercâmbio de
Animais e Produtos de Origem Animal, celebrado em Bogotá,
a 9 de fevereiro de 1988.
Sala de Reuniões da Comissão, 10 de dezembro de 1991.
- Mauro Benevides, Presidente - Rachid Saldanha Derzi,
Relator - Dirceu Carneiro - Beni V eras.
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ANEXO AO PARECER N' 543, DE 1991
Redação final do Projeto de Decreto Legi!úativo
n• 14, de 1988 (n• 19, de 1988, na Câmara dos Depntados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
--------=·'---, Presidente do Senãdo Federal, nos
termos do art. 48, item 28, do Regiri:tento Interno, promulgo
o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N'
, DE 1991
Aprova o texto do ACÓt.do entre o Governo da Repú~
blica Federativa do Brasil e o Governo da Colômbia
Sobre Sanidade Animal para o Intercâmbio de Animais
e Prõdlitos de origem Animal,- celebrado- em Bogotá,
a 9 de fevereiro de 1988.
Art. 19 É aprovado o texto do Acordo e:O.tre o GoVerno
da República Federativa do Brasil e o Governo da Colômbia
sobre Sanidade Animal para o Intercâmbio de Animais e Produtos de Origem Animal, celebr_ado em Bogotá, a 9 de fevereiro de 1988.
Parágrafo único-. Estão_ s_ujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que se destinem a estabelecer
ajustes complementares.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
PARECER N• 544, DE 1991
(Da ComisSão Diretora)
Redação rmal do Projeto de Decreto Legislativo
n• 136, de 1991 (n• 33, de 1991, na Câmara dos Deputados).
A ComisSãO Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Decreto Legislativo n• 136, de 1991 (n• 33, de 1991, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga per~
missão ao Sistema Orós de RádiO e Televisão Ltda., para
explorar serviços de radiodifusão sonora na Cidade de Orós,
Estado do Ceará.
Sala de Reuniões da Comissão, 10 de_ dezembro de 1991.
- Mauro Benevides, Presidente - Rachid Saldan~. Derzi,
Relator- Dirceu Carneiro- Beni V eras.
·
ANEXO AO PARECER N• 544, DE 1991
. RedaÇão final. do Projeto de Oecreto Legislativo
n• 136, de 1991 (n• 33, de 1991, na Câmara dos Depu·
tados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
--------~, Presidente do Senado Federal, nos
termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo
o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N'
, DE-1991
Aprova o ato que outorga permissão ao Sistema
Orós de Rádio e Televisão Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora na Cidade de Orós, Estado do
Ceará.
Art. 19 É aprovado o ato a que se refere a Portaria
n• 29, de 6 de fevereiro de 199Q, do Ministério de Estado
das Comunicações, que outorga permissão ao Sisfema Orós
de Rádio e Televisão Ltda., para explorar, pelo prazo de
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dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora _em freqüência modulada na Cidade de Orós. Estado
do Ceará.
Art. 2~ Este decreto le_gis1ativo entra em vigor na data
de sua publicação.

o SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Os pareceres
vão à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N• 907, DE 1991
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação,
da redação final do Projeto de Decreto Legislativo n• 19,
de 1986 (n' 123/86, na Câmara dos Deputados), que aprova
o texto do Acordo Internacional do Açúcar de 1984, concluído
em Genebra, em 5 de julho de Jg84.
Sala das Sessões, !O de novembro de 1991. -Beni Veras.
O SR. PRESIDENTE (Diroeu Carneiro) - Aprovado
o requerimento, passa-se à imediata apreciã.Ção da redação

final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram pemianecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovada a redação final, o projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Sobre a mesa,
requerimento que será lido peJo Sr. 1" Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
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REQUERIMENTO N' 909, DE 1991
Nos termos do art. 3_21 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação,
da redação final do Projeto de Decreto Legislativo n• 4, de
1987, que aprova os textos do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e do Pacto Internacional sobre DTfeitOs
Económicos, Sociais e Culturais, ambos aprovados, jUnto com
o Protocolo Facultativo relativo a esse último Pacto, na· XXI
Sessão (1966) da Assembléia Geral das Nações Unidas.
· Saladas Sessões, 10 de dezembro de 1991. - Coutinho
Jorge.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação. (Pausa.)
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados.
Aprovada.
Aprovada a redação final, o projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Sobre a mesa,
requerimento que será lido pelo Sr. 1~ Secretário.
É_ lido_ e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO N• 908, DE 1991.
Nos termos do art. 321 do Regirilento Interno, requeíro
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação,
da redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 21,
de 1986 (n• 130/86, na Câmara dos Deputados), que aprova
o texto do Protocolo Adicional ao ConvêniQ Cultural entre
a República Federativa do Brasil e a República Orienfal do
Uruguai, na área -de rádio e televisão, celebrado em_Mon_t~"vidéu, em 14 de agosto de 1985.
·· ·
·
Sala das Sessões, 10 de novembro de 1991. -Bevi Veras.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Aprovado
o requerimento, p3ssa-se à imediata apreciação da redação
final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Serlãdores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovada a redação final, o projeto vai ã promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro).,.,.- Sobre a mesa,
requerimento que será lido pelo Sr. 19 SecJ:etário.-_
É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO N• 910, DE 1991
_ Nos termo~ do art. 321 do Regimento ~nterno, requeir~
díspensa de publicação, para imediata discussão e votação,
da redação final do Projeto de Decreto Legislativo n• 14,
de ~988, que aprova o- texto do Acordo entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da Colômbia
sobre Sanidade Animal para Intercâmbio de Animais e Produtos de Origem Animal, celebrado em Bogotá, a 9 de fevereiro
de 1988.
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1991. - Coutinho
Jorge.
O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Aprovado
o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação
final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
·
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Sobre a mesa,
requerimento que será lido pelo Sr. 19 secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N• 911, DE 19.91
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiró
dispensa de- publicação, para imediata díscUSSão e vótação,
da redação final do Projeto de Decreto Legislativo n• 136,
de 1991 (n' 33/91, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga permissão ao Sistema Orós de Rádio e
Televisão Ltda., explorar serviço de Radiodifusão sonora· na
Cidade de Orós, Estado do Ceará.
Sala das Sessões, 10 de novembro de 1991. - Coutinho
Jorge_

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Aprovado
o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação
final.

O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Aprovado
o requerimento, passa-se à imediata apreciãção da redação
final.
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Em discussão a tedação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
. _ ~- ---~-=_ __ --~0
Os Srs. Senadores ·que a aproVam queiràrri permanecersentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
-

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A Presidência
comu-nica ao Plenário que recebeu, da Câmara dos Deput~dos,
solicitação de retificação nos anexos dos Projetqs de Lei da
Câmara n• 117 e 118, de 1991.
Por se tratar ~e equívoco_ que_ não -importa e~: 'alteração
do mérífo das mãtérias, a Presidêricia consulta ao Plenário
se concorda com a retificação·solicitaâa.
Os Srs. senadores que a aprovam queiram permanecer
·
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
__ _______ _
A Presidência tomará as proviJêndas necessárias no sentido de substituir os anexos.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)"~ Do Expediente lido, consta o Projeto de Decreto Legislativo n~ 143,
de 1991, que por se tratar de matéria referente a Ato Internacional, em obediência ao art. -376, c, do Regimento Interno,
terá, perante a Comissão de Relações Exteriores e Oefesa
Nacional, o prazo de cinco dias para recebimento 9? e~endas,
após o que a referidã Comissão terá quinze dias, prorrogáveis
por igual período, para opinar sobre a matéria: Findo esse
prazo, sem parecer, a proposiçãO entraia eiTi"Oidern do Diã.,
nos tennos do art. 172, II, c do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - De acordo
com as indicações das Lideranças e nos termos dos ar_ts. 58,
da Constituição ·e 75, do Regimento Interno, a Presidência
designa, para integrarem a ComiSsão destinada a acompanhar
as verdadeiras humilhações a que estão sendo submetidos
os_ aposentados e pensionistas do INSS, criadas através do
Requerimento n~ 772, de 1991, os seguintes Senadores:
PMDB
1- Divaldo Suruagy
2- Pedro Simon

PFL
1 - Carlos Patrocínio
PSDB
1 - Almir Gabriel
PTB
1-Jonas Pinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -A Presidência
recebeu cópia da "Carta de Intenções", assinada pelo Ministro
de Estado da Economia, Fazenda e Plane_jamento e pelo Presidente do Banco Central do Brasil, dirigida ao F_u_ndo Monetário Internacional no dia 2 do corrente_ mês, em que descreve
a política económica do Governo brasileiro, com relação à
__
dívida externa.
Para que todos os SrS. Senadores possam tomar conhecimento do texto, a Presidência determinará a publicação da
matéria.
------0 SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -A Présidência
comunica que, nos termos do art. 254 do Regimento Interno,
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por ter recebido parecer contrário, quanto ao mérito, da Comissão a que foi distribuído, determina o arquivamento âo
Projeto de Lei da Câmara n' 44, .de 1991 (n' L6511~9, na
Casa de origem), que acrescenta parágrafos ao art. 389 da
Consolidação das Leis do Trabalho_- CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei n' 5.452, de l"âe niaio de 1943.
Entretanto, de acordo com o disposto no parágrafo úniCo
do art. 254, fica aberto o prazo de quarenta e oito horas,
a partir deste momento, para a interposição de recurso de
um décimo dos membros do Senado no sentido da tramitação
damatéria.
--

0 SR. !;>RESIDENTE (Dirce,;- Carneiro) _.:.:. Concedo a
palavra ao nobre Senador Almir Gabriel para breve comunicação.
O SR. ALMIR GABRIEL (PSDB - PA. Para breve
comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr~s
e Srs. Senadores, em 27 de setembro, apresentei requerimento
à Mesa, que foi, posteriormente, aprovado pelo Plenário do
SenadO-, solicitando o comparecimento do Sr. Ministro Antônio Rogério Mairí Com vistas a prestar esclarecimentos a respeito de oito projetas de lei que estavam sendo estudados
pelo Ministério da Ecçm9mia,__Fazepd;i e Plan_ejamento e que
tinham sido elaborados pelo Ministério do Trabalho e ~a Previdência Social.
Nosso objetivo era clarear o conjunto de propostas que
estavam em estudo, em face, sobretudo, do que determina
a Constituição Brasileira, no que respeita à segUridade sOciãl,
até porque o conjunto das leis que estavam sendo propostas,
na verdade, ofendia - e !lluito- o que se tinha, por princípio
e doutrina, feito inserir na Constituição de 88.
'
S. Ex~ ciMinTStro ·reCebeu a comunicação do Senado Federal e, num primeiro momeJ).to, acertou-se sua vinda para o
dia 13 de novembro. No dia 13 de novembro, no início da
sessão do Senado, S. Ex~ comunicou que tinha tido um mal
súbito, e que não poderia comparecer-, solídtando que fosse
transferida para uma outra data.
- ---Posteriormente, S._ Ex~ -0 Ministro encaminhou UilJ ofício
pa,ra o Senado, solicitando confirmar a data do dia 11/12,
a _fim de atender_ ao requerimento._ anexando a.o processo --ó
que aeveria correspoOder à s-ua viD.da.
Agora, S. Ex~ acaba de informar, através de ofício dirigido
ao Presidente do Senado, Senador Mauro Benevides, que,
por comprom'iSsos ulteriormente assumidos perante a Organização Internacional do Trabalho, não poderá comparecer no
dia 11, nem do dia 12, nem do dia 13, porque estaria envolvido
em reuniões a se realízarem em Foz do Iguaçu.
Antes de S. Ex~ enviar esse ofício para o Senado, teve
a gentileza de telefonar~me_, em Belém, mostrando as dificul~
dades para cumprir o--que- havia agendado e combinado com
o Senado. Na conversa, tivemos a oportunidade de discutir
a agenda que o Ministro teria esta semana, e ficou claro que,
na segunda e na terça~feira, S. Ex• teria compromissos perfeitamente transferíveis, até porque o compromisso de hoje à tarde
que S. Ex• tem é no âmbito do próprio Ministério do Trabalho
e da Previdência Social e, portanto, por ser diretamente ligado
ao Conselho Nacional de Seguridade Social, é_um compromisso facilmente administrável. No entanto, S. Ex~ apresentou
urna série de argumentos, dizendo-se impossibilitado de deixar
de comparecer a ess~ reqnião do Çonselhp e_também dizencj_q_~!)_e _in)possibilitado de: _transferir para a próx!ma seman3:,
ou seja, para terça-feira da próxima semana, em virtude de
já ter para essa data uma reunião com o Conselho e Curador
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do FGTS, que teria que presidir, destinada a atender a várias
medidas preconizadas pela Comissão Mista __ Parlamentar_de
Inquérito que trata da questão do FGTS.
Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senadores, por maior que seja
a boa Contacte que tenhamos, por maior que seja a compreensão, a mim me custa muito admitir que um Ministro de Estado,
depois de convidado a comparecer a esta Casa, depois de
haver marcado por duas vezes a data, a_cabe_por alegar a
impossibilidade de aqui vir tratar de assuntos da rn_aior impor-
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O SR. ALMIR GABRIEL- Ouço V. Ex• nobre Senador
Marco Maciel, com todo o prazer.

O Sr. Marco Maciel - Estou ouvindo a manifestação
de V. Ex~, e quero, a propósito, fazer duas considerações.
Em primeiro lugar, como sabe V, Ex~, o Regimento Interno
dispõe que o compareciinento do Ministro de Estado, à Casa
faz com que toda a Ordem do_ Dia seja consagrada a ouvi-lo
e, assim, não há discussão e votação de nenhuma matéria.
Estamos já no período final da Sessão Legislativa. Tivemos
tância para a população brasileira.
Digo da maiOr importância, porque, primeiro, todos sa- este mês, e no fim- do mês passado, a presença de alguns
bem que a seguridade social brasileira, hoje, tem a ver caril Ministros nesta Casa, o que fez com que a nossa pauta sofresse
a totalidade da população. Já não diz respeito a um grupo alguns retardas. A presença do Ministro do Trabalho e da
de contribuintes do Sistema Previdenciário - a seguridade Previdência Social, António Rogério Magriy que, aliás, esteve
social cobre a totalidade da população brasileira. Segundo, aqui, se não estou equivocado, em outubro, naturalmente
pQrque, além desse aspecto, S. Ex~ o Sr. Ministro propõe, ia nos retirar a possibilidade de um dia de sessão ordinária
ou pelo menos diz que está em estudos, unia série de medidas e, conseqüentemente, condições de discutir e votar m·uitos
da mais profunda importância, pelo fato de que alteram consi- projetas que necessitam da deliberação da Casa arites que
deravelmente todo o sistema atual c propõem a privatização, o COngresso Nacional entre em recesso. Daí por que considero
em grande_ parte, das ações ligadas à segurid_a~e social. De que,_ao fazer essa gestão, o Ministro Antônio Rogério Magri,
tal modo, ao criar ou propor a criaçãO do seguro de riscos de alguma forma- e talvez isso não tenha sido bem entendido
sociais, praticamente- -privatiza todo o sistema de __s_aúde do ~ quis dar uma contribuição ao desenvolvimento dos nossos
Brasil para todas aquelas pessoas que, hoTe oU airianhã, este- trabalhos. De acordo com a Constituição, salvo convoc_ação
extraordinária, algo de que não se cogita, somente_ teremos
jam de alguma forma ligadas a empresas.
Além disso, altera substancialmente o sistema n~ med.ida sessõ~!l _Qrdinárias na quarta, quinta, sexta e segunda-feira,
em que, pela proposta, aquelas pessoas que têm um rendi- não mais do que isso. Como sabe V. Ex\ há matérias, por
mento inferior a cinco salários mínimos ficam. ligadas ilo siste- exemplo, em regime de urgência, detr~mitação normal, ordima de previdência pública e, por outro •. tod_o.s__ aquP.les que nárias, a serem -apreCiadas, discutidas e votadas· em sessões
recebem acima de cinco salários mínimos passam a ficar liga- ordinárias, a não.Ser que recebam regirile de tramitação espedos a um sistema de seguro privado, que não sabemos corno cial. Então~ na verdade, teremos somente quatro dias de sessões ordinárias, não mais do que isso, salvo, friso, a-hipótese
vai caminhar.
·
Portanto, mais do que o próprio Congresso Nacional, de convocação extraordinária: Esta a primeira observação,
mais do que o próprio Senado Federal, teria que ser S. Ex• para que V. Ex~ entenda também as dificuldades decorrentes
a pessoa interessada em trazer à disCussão exatamente essas do Ministro. Sei, por outro lado, que V. Ex~, certamente,
informações, com vistas a obter - se S. EX• está con\iencido de-verá ãrgurrientar;-com muita propried-ade, -que Ministro de
da seriedade, da correção do que propõe - a solidariedade Estado é obrigado a comparecer a esta Casa. E a isso não
se recusa o Ministro Antônio Rogério Magri, jã que- S. Ex•,
desta Casa.
Ao contrário, o que estamoS vendO é que S. Ex\ e todo Cóm certeza, virá télntãs vezes quantas forem nei::ésSárias.· MaS
o seu aparelho técnico, não quer comparecer, ó Senado Fede- -o fato é que; de ãlguma forma, a vinda do Ministro, no momenral não quer nos dar as informações sobre as quais se baseia to, nos retiraria um dia de sessão ordinária. A segunda obserpara propor uma reversão total no sistema que está colocado vação, é que eu me disponho, quem sabe, a discutir a questão
por outro camin_ho. Seria a hipótese, pOr exemplo, de uma
dentro da ConstituiçãO-Brasileira.
E, aqui, quero- colocar ao Sr. Presidente, aos membros reuniãõ da Comissão de Assuntos Sociais, que- é presidida,
deste Senado, a proposta que S. Ex~ faz nO fiilál do s_eu ofício, e muito bem, com muita seriedade, com muito espíritO públioferecendo-se a aqui comparecer no dia 14 Qu_lS d_o c_ornmte_,__ co, por V. Ex', oportunidade em que o Sr. Ministro faria
sábado e domingo próximós. Além de propor 14 ou 15 como o seu depOimento ou as explicações necessárias. Quem sabe,
alternativas, S. Ex~ também sugere o nome do J?r. José Arnal- até; esses esclarecimentos pudessem ser dados com mais prodo Rossi como Sendo uma pessoa que poderia substituí-lo, fundidade na Comissão. Penso, às vezes, que o debate na
em função de ele ter-se ligado aos estudos que visam às mudan- Comissão fica muito no nível formal, porque o Regimerito
Interno é muito rígido e talvez dificulte o bom esclarecimento
ças da sistemática prevídenciária.
De duas, uma: ou S. Ex• não reuniu conhecimento sufi- da matéria. A sugestão seria que o Sr. Ministro viesse à Comisciente para vir debater nesta Casa e, por ísso mesmo, vale-se são, que a Comissão entendesse adequado que S. Ex~ prestasse
desses retardamentos sucessivos, e propõe que o Sr. José Ar- os esclarecimentos necessáríos. O outro caminho, não sei se
naldo Rossi aqui compareça para defender aquilo que estava o Regimento autorizaria, seria pennitii a presença de S. Ex~,
posto; ou; na verdade, S. Ex\ realmente, não quer dar ao sem que isso interrompesse o desenvolvimento de nossos traSenado Federal as respostas que são cabíveis no momento balhos. Estas as duas observações que gostaria de fazer. Como
em que posso afirmar, com toda a clareza, que, segundo o Líder do Governo nesta Casa, eu me disponho a fazer as
meu entendimento, o que está proposto é uma negociata qúe gestões_ necessárias, de sorte que V. Ex~ não fique sem os
envolve entre oito a dez bilhõ~s de dólares, visando à privati- esclarecimentos, mesmo porque quero aCrescentar um fato
que julgo importante. O Presidente da República, há cerca
zação dos recursos que, hoje, são da seguridade social._
de um mês me procurou, pedindo-me que eu· diligenciasse
O Sr. Marco Maciel- Permite-me V. Ex~ um aparte, no sentido de debater com os Srs. Senadores essas mudanças
na Previdência Social. O Presidente foi até mais além, dissenobre Senador Almir Gabriel?
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me que não gostaria de encaminhar o projeto de lei ao Congresso sem que fosse informalmente discutido, tanto na Câmara, como no Senado. Porque, acrescentou o P-residente, se
o seu projeto fosse submetido a esse prévio debate, certamente, seria apresentado sem lacunas, falhas e imperfeições.
Isso não se tornou possível tal a velocidade do trabalho a
que o Congresso foi submetido _nos últimos dias, sobretudo,
a partir do fim de outubro. Essa preocupaçãb de V. Ex~,
uma vez esclarecida a matéria, coincide também com a preocupação do Presidente da República. O Presidente gostaria
de encaminhar o projeto e discuti-lo formal ou informalmente,
nas duas Casas do Congresso Nacional.
O SR. ALMIR GABRIEL - Senador Marco Maciel, eu
gostaria de colocar~ lhe alguns aspectos.
Primeiro, a convocação foi_ aprovada no dia 2e o ofício
dirigido à S ~-Ex~ o Ministro, no dia 3 de Outubro. Estamos
completando praticamente 75 dias, sem que o MiiJ-istro cump_ra
o que está determinado na Constituição.
Segundo, sei que V. Ex' está extremamente atarefado,
mas foi V. Ex~ que, neste plenário, falou comigo, dizendo
que acertaria para breve a vinda de S. Er: o Ministro Antônio
Rogério Magri, com vistas a esclarecer os pontos que tivéssemos dúvidas.
Louvo o esforça de V. Ex• de defender o indefensável.
O Sr. Marco Maciel- Nobre Senador, chegamos a acertar uma data com o Ministro. Infelizmente, coinci_dill com
uma sessão do Congresso. Eu mesmo tomei a iniciativa e
solicitei -a S. Ex' que não comparecesse, receando q!l_e isso
provocasse inexistência de quorum no Senado Federal. Marcamos novo comparecimento para 48 horas dep_ois. Cheguei
a agendar com ú Ministro Magri, e af ocorreu que S. Ex'
teve que fazer unia viagem a São Paulo; p-ediu-me, então,
que marcasse outra data. Sei que houve essa séri~ de contratempos. Doutra parte, não estou habilitado a discutir a questão
em nome da Mesa, mas pelo que sei, parece que o Ministro
Magri teria oferecido outras datas para seu comparecimento
a este Plenário. Contudo, ocorreram algumas dificuldades,
em virtude da pauta dos trabalhos desta Casa. Não quero
desconhecer que estamos diante de uma questão que precisa
ser elucidada e resolvida. Da parte do_ Ministro Magri, não
houve desinteresse em atender à convocação de V. E~' (J.té
porque o Governo ilão encaminhará essa matéria antes de
debatê-la nas duas Casas do Congressq N"lcional. O Presidente
disse, afirmei no aparte anterior, quero repetir, o Presidente
não deseja encaminhar essa matéria sem que antes a Casa
a discuta devidamente.
O SR. ALMIR GABRIEL - Senador, insistindo, há 75
dias foi feita a convocação. Foram marcadas duas datas, sugeridas exatamente pelo Sr. Ministro, a anterior e esta. Na anterior, S. Ex~ não póde comparecer alegando mal súbito, em
Belo Horizonte, e que voltaria a se repetir.
Nesta última vez, S. Ex~ alega a reunião que acontecerá
no Paraná, com Ministros de outros países do Cone-Sul e
propõe os dias 14 ou 15. Certamente, nesses dias, terá outro
mal súbito, potqüe sábado e domingo, obviamente, S. Ex•
terá condições piores de trabalho nesses dias.
Na verdade, há 75 dias que o Congresso Nacional solicita
o comparecimento, e o Sr. Ministro, até hoje, não veio a
esta Casa.
A posição de V. Ex~ não é defender o Ministro António
Rogério Magri, mas ver até que ponto o Senado Federal está
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sendo atingido com o seu não-comparecimento. Esta a questão
básica, sobretudo quando está em jogo uma questão importante, como a da Seguridade Social, que hoje não envolve
apenas aqueles que contribuem para a Previdência, mas a
totalidade da população brasileira- o que estava sendo gestado dentro do Governo era inteiramente contrário ao que reza
na Constituição.
Ora, todos se lembram do Emendão.
O Emendão se referia exatamente às mudanças dentro
da própria Previdência Social; na hora em que estabelecemos
uma relação entre o proposto no Emendão e aquele conjunto
de oito projetes que estavam sendo gestados no interior do
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, com
anuência do Ministério do Trabalho e da Previdência Social,
o que podemos entender é o que está proposto: urna destruição
total do que tem de previdência social no bojo da Constituição.
- A Sua vinda à Comissão, evidentemente, poderia ter ocorrido ao -longo desse praZo. Se S. Ex~ ficoU acanhado de vir
aqui, e achava melhor debater na Comissão de Assuntos Sociais, isso pOderia ter sido discütido; não haveria problema
em mudar. Em todo caso, de minha parte, o problema não
é o seu comparecimento ao Plenário e sim que S. Ex~ desse
ao Congresso Nacional, particularmente ao Senado Federal,
a Sua visão de por que sendo Ministro do Trabalho e da
Previdência Social estaria, na verdade, entregando a Previdência Social, a maior conquista dos trabalhadores brasileiros,
para o empresariado tomar conta e não para o Estado. Essa,
para mim, a questão básica; porque, como trabalhador, no
exercício de um Ministério, ao invés de estar lutando no sentido de que o sistema de previdência pública ficasse em melhores condições de atender às necessidades do trabalhador, estaria permitindo que acontecesse o que considero urna enorme
negociata.
Na verdade, S. Ex~ poderia estar sendo iludido. N:_~o tenh_p
nenhuma dúvida disso. O Ministro pOderia ter sido informado
de uma série de coisas que se apresentavam como verdadeiras
e poderia prefeitamente estar sendo conduzido a uma decisão
inadequada. Isso poderia ser aqui esclarecido: até que ponto
S. Ex~ era partícipe ou até que ponto era cúmplice, simplesmente, daquilo que estava sendo exposto.
O Sr. Marco Maciel - Não quero entrar no mérito da
porque, como disse a V. Ex', o Presidente da Repúbli_ça disse e reafirmou que não pretende encaminhar o projeto
çlª programada reforma da Preyidência Social sem antes uma
prévia discussão no Congres5:0 Nacional. Mes_mo porque como
não existe ainda um projeto formalmente ..
O SR. ALMIR GABRIEL - Tenho a cópia dos dois
projetes.
O Sr. Marco Maciel- É. Existem estudos, anteprojetos.
Mas não desejo entrar no mérito, pois este não é o moniento.
A questão a discutir neste momento é o problema da presença
do Ministro. Quando S. Ex~ ofereceu as datas de 14, 15,
o fez porque soube, e é notório, que a Mesa pretendia reaJizar
sessões do Senado Federal sábado e domingo, e realizar a
última sessão ordinária na segunda-feira. Eritão, S. Ex• não
agiu de forma incorreta.
O SR. ALMIR GABRIEL - Mas certamente o Ministro
estará descuidando de su~ saúde, S. E:x:~ _que_ é tão frágil e
que vive tendo situações de mal-estares no trânsito da semana,
deveria resguardar o fim de semana_para descansa_r, já que
fez, neste final de semana, uma penosa viagem ao Paraná.
gll_es~ão,
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Deve se poupar, para descansar um pouco, porque parece
que S. Ex~ não está acostumado a trabalhar em_ final de semana.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Peço ao ilustre
Senador que encerre seu pronunciamento visto-que~ comunicação inadiável e V. Ex~ já ultrapassou o tempo regimental.
O SR. ALMIR GABRIEL- Sr. Preside~<te, gostaria que
a Mesa do Senado Federal fizesse __ a_análise adequada com
vistas a tomar uma decisão. Não se trata, no meu entendimento de atender ou não o meu requerimento, trata-se simplesm~nte de ver a relação desta Casa com o Poder Executivo.
Este é o apelo que faço à Mesa no sentido de tomar
e encaminhar as providências cabíveis.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Senador Almit Gabriel, a propósito, a Mesa esclarece e presta as seguintes
-informações.
0 Ministro Antônio Rogério Magri foi convocado, por
expediente datado de 3 de outubro; no dia 22S. EX~ comunicou
qu~ poderia comparecer entre os dias 12 e 14 de novembro;
no dia 7 de novembro comunicou que compareceria perante
o Plenário no dia 13 do mesmo mês. No dia 13, o Presidente
comunicou ao Plenário que o Ministro, por motivo de saúde,
não poderia comparecer. No dia 2 de dezembro, por telex,
S. Ex~ confirmou o seu comparecimento para o dia 11 do
mesmo mês. Hoje, 10 de dezembro, enviou ofício, expondo
razões que o levam a comparecer só nos-dias 14 e 15, sábado
e domingo, dias em que não haverá viabilidade, pelo fato
de ser sábado e dorp.ingo e o Regimento Interno não prever
expediente no Senado.
Consultado o nobre Senador Almir Gabriel, autor do
requerimento de convocação-, S. Ex~ não concordou em- dispensara presença do Sr. Ministro. De modo que, diante dessas
questões, a Mesa submete ao Plenário o assuntO, ainda hoJe,
num momento oportuno, proturàndo dar cumprimento ã
Constituição. O Plenário ·decidirá oS procedimentos que lhe
aprouver.
O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador.
O SR. EDUARDO SUPL!CY PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLfCADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Dim·u Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Ney Maranhão.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do oradór.) -Sr. Presidente,
s~s e Srs. Senadores, tenho ocupado esta tribuna, freqüentemente, para denunciar o gigantismo, a ineficiê"ilcia da_znáquina
administrativa e o desvirtuamento das funções do Estado fatores que têm dificultado nossa Caminhada em -busca do
desenvolvimento e do bem-estar social. Coerentemente com
este atitude, tenho defendido o Programa Nacional de Desestatização, que ora começa a deslanchar, apesar de toda a
resistência oferecida por grupos corporativistas, por certos
oligopólios e por uma parcela da sociedade brasileira bem-intencionada, mas completamente desinformada em relação ao
assunto.
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1\.'linha posição em relação ao papel do Estado na economia não reflete, Sr. Presidente, qualquer modismo passageiro;
não abriga intereSses de grupos- económicos ou de facções
políticas; não desobriga o Governo_ de prover o bem-estar
da _coletividade e não enaltece o liberalismo como a solução
perfeita e acabada para o nosso momento histórico. Ainda
assim, a desestatização continua sendo medida imprescindível
para o nosso País, se queremos modernizar o setor produtivo,
ampliar o parque industrial, promover o crescimento económico e gerar riquezas.
Felizmente, esta convicção não é somente minha. Recentes pesquisas do Ibope e da Vox Populi, realizadas em São
Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, indicaram que 56%
da população são favoráveis ao programa de privatização e
apenas 21% são contráriOs:- Isso, apesar da demagogia de
alguns políticos, interessadOs em agradar o eleitorado com
notíciãs distorcidas e apesar da manipulação das informações
por parte de alguns grupos, receosos de perderem os privilégios a que se acostumaram ao longo do tempo.
A privatização da Usiminas, nesse aspecto, é emblemática. Mantendo padrões de eficiência -íncorimns para o setor
público e gerando lucros, tornou-se logo uma bandeira para
os segmentos contrários à política desestatizante. A população, contudo, mostrou-se menos refratária ã inovação e ã
modernidade. As pesquisas do Ibope e da Vox Populi, a que
há pouco me referi, demonstraram que 78,8% dós cidadãos
ouvidos acreditam na melhoria da empresa após sua transferência para a iniciativa privada, 70,9% considerã.m que os
salários devem ser melhorados; 73,2% disseram que a medida
deve implicar urna redução no empreguismo, e 70,7% afirma- raro acreditar que a privatização proporcione maior volume
de -investimentos sociais.
Apesar desses índices de aprovação da medida, o leilão
da Usimínas foi pretexto para :manifeStações de barbárie. O
triste e vexatório espetáculo protagonizado por alguns defensores do estatismo, defronte à Bolsa de Valores do Rio de
Janeiro, pós em risco uma etapa importante para a vida económica nacional e repercutiu pessimamente no exterior.
A posição xenófoba e ultrapassada do PT e da CUT,
os interesses regionais e eleitoreiros de parcela da classe políti-ca? a resistência de alguns empresários, que engordam seus
lucros à custa do Governo, levaram a uma radicalização perigosa e irresponsável. Adiado o leilão, em conseqüência dos
atas de vandalismo,_prevaleceram, enfim, sobre os interesses
· meS(J._U1rihOS, a determinação do Presídente Fernando Collor
e- o bom SCnSõ -a~C maioria dos cidadãos. Este mesmo bom
_senso, aliado a uma incontestável sensibilidade política, levou
o Governador Leonel Brizola a abandonar teses _o_bsoletas
e a rever sua posição de confronto com o Governo Federal,
desistind9 de participar do comíciO contra a privatização "da
Usimin.as. Lamentavelmente, o PJ' c:! _a C_UT pão tiyer~m essa
mesma sensibilid~de, __optando por insuflar alguns populares
. e por patrocinar a tos de selvageria que não condizem com
o comportamento do mundo civLJ_izado.
Vencidos esses percalços, no entanto, realizou-se o leilão
da Usiniinas em clima de tra~qü~lidade e de eiJ.tendimento,
como é de se esperar que aconteça numa sociedade _democrática. Desnece_~sário djzer__gue_a venda dos 75% do-cOntrole
acionário da Siderúrgica coroou-se de êxito. Realizada ao
preço de 1 bilhão e 700 milhões de dólares, ultrapassou em
14,26% os valores inicialmente estabelecidos pelo Governo.
Os falsos piofetas, que promoverarri Verdadeiras guenilhas
judiciais, por temerem a desnadoriálização das estatais, agora
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estão mudos. Acostumados a fazer tempestade em copo d'água, e a enxergar atitudes entreguistas em qualquer medida

desestatizante, estão se surpreendendo com a participação
do capital nacional na aquisição, não s6· -da Us_imirias·, mas
também das demais empresas até agora priVatizãdas.
~o caso da Usimil_!as, figura, entre os compradores, a
Previ, empresa de previdência privada dos funcionários do
Banco_ do Brasil, com 14,9% das açóes. O leilão da Mafersa

foi igualmente um sucess_o, com o lance vencedor de 48 milhões
de. dólares, ou 161% a mais do que o valor mfnimo estipulado.
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O que era essa resistência seflão o fruto do corporativismo, dos interesses eleitoreiros, das pressões de oligopOiios
aos quais o Góverno conceqia generoso subsídios e garantia
à mesa fa~;ta? Pouquíssimas fora!J?., no período, as transferências de emp-resas estatais ao Setor privado. Pode-se, pelo
menos, dizer que foram escolhidas a dedo: as mais insignificantes, as mais desprezadas, cuja manutenção sob a égide
do Poder Público encontraria raros defensores. Imaginem agora, os senhores, o montante de recursos que o Estado desper~
diçou durante todo esse tempo, poiido dinheiro a fundo perdido nessas empresas. Imaginem ó- quando poderia ter sido
investido em programas sociais e ~ínfra-estÍ'utura, caSo essas
estatais tivessem sido, desde então, transferidas ao setor privado. Sim, porque, para cada Usimirlas, que opera com eficiência e gera lucros, existe p_elo menos uma dezena de estatais
deficitárias.
Reportei aqui, recentemente, levantamento feito pela revista Visão. Não vou reproduzi-lo, mas citar apenas alguns
dados significativos: das 20 empresas nacionais com maiores
prejuízos, 15 são estatais; entre as 20 mais rentáveis, não
há uma estatal sequer; das 20 mais endividadas, quatro são
estatais; entre as 20 menos endividadas, não consta qualquer
estatal; das 20 maiores empresas que passaram a ter prejuízo,
10 são estatais; das 20 que saíram do prejuízo, apenas uma
é estatal.
Sr. Presidente, Sr~· e Srs. Senadores, a alegria e a confiança que sinto, ao ver em execução o Programa Nacional de
Desestatização, corresponde, simetricamente, ao pesar com
que me lembro das tentativas anteriores, completamente frustradas. Foi o caso, por_exemplq, da chamada ''Operação Desmonte", engendrada na gestão anterior, que deveria cortar
subsídios, enxugar a máquina do Estado e reduzir a interferência na iniciativa privada. _Cercada_ por tanto aparato, a
"Operação Desmonte" acabou, ironicamente, desmontada
pelos grupos de pressão. Das 42 empresas listadas para privatização, somente uma dezena passou às mãos de particulares,
e ainda assim, aquelas que menor resistência ofereceram. A
resistêncía foi tamanha, e o Governo tão tíbio, que hoje ninguém se lembra de ter existido, um dia, a tal "Operação
Desmonte". Basta dizer que a Usiminas, agora transferida
ao setor privado, já figurava em primeiríssimo lugar entre
as estatais que deveriam ir a leilão. Quando afirmo--que já
então condenava o Estado gigantesco, centralizador, posso
recorrer aos meus pronunciamentos. Desta mesma tribuna,
que hoje ocupo, alertei:

É mteressante notar que a Mafersa foi arrematada pelo Refer
- Fundo de Pensão da Rede Ferroviária Federal o que
a exemplo do que aconteceu no leilão da Usiminas' efetiv~
a participação -dos trabalhadores na gestão da emp~esa ao
me!Jlor estilo das teori~ socialistas. Na privatização da cehna,
mamr empresa d:e revisão~ reparos de avi.ões do Contineiite,
seus funcio?ários t~r~o tratamento privilegiado para que possam, tambem, parttc1par do controle acionário.
Esses aspectos são suficientes para calar os negativistas,
os nacionalistas ortodoxos e ultrapassados. Adormecidos há
meio século, esses port'a-vozes da xenofobia ainda têm pesadelos de colonialismo. Não perceberam que a economia e
as relações políticas se iriternacionalizaram e que as nações
do mundo moderno não podem permanecer agarradas a velhos
conceitos, a estruturas arcaicas, a tecnologias ultrapassadas.
O capital, Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, não tem cor
nem pátria-, e mesmo os- países mais iicos- não podem se dar
ao luxo de rejeitar os investimentos de grupos estrangeiros
em nome de um equivocado sentimento nacional.
Entretanto, a privatização da Usiminas representa um
marco, independentemente de quem sejam os seus compradores. A venda dessa siderúrgica inaugurou lim_a_nova etapa
na economia brasileira e reptésentq_U ~_queda de uma obstinada oposição à modernização do Estado. A importância dessa nova fase na economia do País é tanta que os recursos
arrecadados são apenas um complemento dos objetivos principais. Caso o dinheiro_ n9vo a entrar nos cofres públicos fosse
o mais importante, o Governo não permitiria, nos feiJões,
a utilização de Títulos da Dívida Agrária, dos cruzados novos,
das dívidas securitizadas, das Obrigações do Fundo Nacional
de Desenvolvimento e das debêntures da Siderbrás, _entre
outros valores. A suma importância dessa transferência foi
a inauguração de uma nova era, há muito planejada, mas
que sempre esbarrou na existência de interesses menores e
de visões equivocadas.
"O lucro estimula as atividades empresariais, proJá disse, e repito, que não sou levado pelos modismos.
movendo, assim, o desenvolvimento. A concorrência
Basta consultar· ·m:eu-:; pronunciamentos~ muitos dele"s feitoS
( ... ) melhora o produto e baixa o preço, desde que
aqui mesmo, nesta Egrégia Casa; para certifíàlr qUe--ainda
se encurralem os rnalsinados cartéis. Já a estatização
no início da gestão do Presidente José Sarney, quando o atuai
burocratiza as atividades comerciais e onera o custo
mandatário nem pensava em candidatar-se ao posto que hoje
de produção."
desempenha com dedicação e lucidez, eu já investia contra
as estatais que devoram nossa economia. A luta contra o
Não se trata, Sr. Presidente, de palavras proféticas: Tratagigantismo estatal, Sr. Presidente, s~~ e Srs. Senadores, remonta a tempos mais longínquos. OficiaJmente, tem piela me- -se, apenas, de afirmações coerentes, em consonância com
nos uma década. Basta lembrar q~e_ o Pr~Jgrãi'fi:a Nacional uma posição que ainda sustento. Entretanto, lembro-me de
de Desburocratízação foi criado em 1979, e que o Decreto haver questionado, desta mesma tribuna, se o projeto de privan' 86.215, de 15 de, julho de 1981, estabelecia regras para tização era para valer, porque projetas no papel e na boa
a transferência de ~mpresas_públicas para a iniciativa privada. vontade havia de sobra. Eis aí o motivo por que me regozijo,
Os -decretos se suced~ram -:- n9 91_.991, de 28 de novembro agora, com o Programa Nacional de Desestatização, no qual
de 1985; n' 93.606, de 21 de novembro de 1986 -;as portarias a USIMINAS foi apenas a primeira de uma série de empresas
se multiplicaram; e, no dizer popular, "tudo ficou como dan- a serem privatizadas. Não importa que os recursos finaiiCdrOs
a serem obtidos pelo Programa fiquem aquém do esperado.
tes, no quartel de Abrantes".
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O que realmente importa são os aspectos macroeconô~icos
da privatização. Ainda que a venda dos ativos proporcione
boa receita aos cofies -públicos, hoje tão debilitados,_ o mais
importante são os desdobramentos dessas transferências e a
contribuição para a retomada do crescimento económico. Isso,
porque, apesar dos pesares, apesar da crise ,-da recessão. o
setor privado tem muito menos restrições para financiar novos
investimentos do que o setor público.
Com a venda das estatais, portanto, como se pode perceber, o Governo tende a melhorar sua administração por meio
de três vertentes: ao dispor dos ativos, fortalece seu caixa
e minimiza suas dificuldades financeiras, ou, eventualmente,
abate parcela de suas dívidas para com o setor privado; reduz
suas necessidades de investimentos• e permite que os novos
. proprietários das empresas, nelas investindo, contribuam para
- - -·financiar o crescimento económicO.
Até o momento, as estatais leiloadas renderam quase
2 bilhões de dólares, o que representa cerca de 1% do endividamento governamental. Segundo esclareceu o presidente do
BI\DES e da Comissão Especial de Desestatização, Eduardo
Mediano, das empresas privatizadas até o momento- USIMINAS, USIMEC, CELMA, MAFERSA e COSINOR somente esta última, adquirida pelo Grupo Gerdau, repre·
sentou prejuízo em relação ao seu custo.
Com relação ao pagamento desseS ativos: corn papéis do
Governo, nada há que o desabone. Sobre ser u~ c~mporta
mento de perfeita licitude e previsto pelas autoridades, não
representa qualquer novidade, pois México e Argentina já
utilizaram esse modelo de transferência com amplo sucesso.
Há, ainda~ Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores~ um aspecto da maior itnportãrl.Ciã'á ser considerado na política do Governo Collor para a modernização e reestruturação da economia brasileira. Trata-se de garantir os instrumentos necessários_
para que o monopólio estatal não seja substituído pelo monopólio ou oligopólio privado. Há anos venho denunciando a
ação nefasta dos cartéis que dominam a e_conomia brasileira.
Em numerosas ocasiões, tenho alertado tanto o Executivo
quanto o_ próprio Corigl'esso Nacional com relação-i alguns
setores cuja atuação configura nítido abuso do poder económico.
Minha posição em relação à economia brasileira não poderia ser mais clara. Não sou a favor do_ Governo e contra
o empresariado, da mesma forma que não sou a favor do
empresariado e contra o Governo. Sou contra a estatização
excessiva e inefiCiente, sou contra o capitafisffio selvagem,
a cartelização e _o liberalismo inconseqüente; e sou a favor,
portanto, da livre iniciativa com responsabilidade social, da
concorrência perfeita, em que todos tenham chances· e possam,
melhorando suas próprias condições, contribuir para a melhoria da sociedade.
Agamenon Magalhães, autor da famosa "LeiAntitruste",
costumava dizer que o Brasil era o paraíso dos monopólios.
O autor da "Lei Malaia", como se tornou conhecida, deu
grande contribuição para o disciplinamento da atividade económica no Brasil, mas infelizmente o monopólio e a cartelização ainda são presenças fortes na nossa ecoriomia~
Há dias, o Jornal do Brasil entrevistou o Sr. Wolfgang
Kartte, presidente da Agência Antitruste da Ale~anh'!l, em
cujo funcionamento deveríamos nos inspirar. DisSe O'Si-:· Wolfang Kartte que em seu país jamais seria permitida uma união
como a da Autolatina, que viesse a deter 40 ou 50% do mercaQg. No entanto, a Autolatina aí está, com participação de
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46% no mercado automobilístico, usando e abusando da liberdade de preços.
Sr. Presidente, Sr-' e Srs. Senadores, leio, para conheci·
menta do Plenário:

GRAU DE CONCENTRAÇÃO NA INDÚSTRIA
COMÉRCIO POR SETORES, SEGUNDO OS
QUATRO MAIORES GRUPOS ECONÓMICOS
1988

I

lndtlstria
1 Alimentos

AÇúcar e Álcool
FATURAMENTO- CZ$ 1.511 BILHÓES

Grupos

Partici:'ação (%)

Coopersucar
Ometto
Zlllo

35
9
4

Biagi
Total dos 4 maiores Grupos

51

3

Moinhos

FATURAMENTO

CZ$ 385 BILHÕES

Grupos
_ Santista (%)
J. Macedo
Sadia
Pam
Total c:IOS 4 maior-es Grupãs

Frigorificos
FATURAMENTO

Participação (0 )
26
15
11
7
59

CZ$ 945 BILHOES

Grupos

Participação (%)

Sadia
Perdigão
Bordon
Kaiowa
Total dos 4 maiores Grupos

28
10
9

6
53

Conservas

FATURAMENTO

CZ$ 121 BILHÕES

Grupos
Mopevi (CICA) Fenicia (ETTI)
Mansur (PEIXE)
Beira Alta
Total dos 4 maiores Grupos
2

Participação (%)
- 41
18
11
4

74

Bebidas e Fumo
fATU~NTO _CZ$ 2S9_!!!LHÕES

Grupos
Fischer (CITROSUCO)

Cutrale

Participação (%)
31
30
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Frutesp
Frutopic
Total doo 4 maiores Grupos

Borra_cba (Pneus e Artefatos)
FA"TURAMBNTO _ CZ$ 541 BILHOES

12
-5
78

Grupos
Goodyear
Ptrelli
Firestone (*)
Michelin
Total dbs 4 maiores GrU!JOS

FATIJRAMENTO- CZ$ 282 Bll.HOES
Grupos
Brahma
Antartica
Total do 2 maiores Grupos

Participação (%)
46
40

86

Cigarros e Fumo
FATURAMENTO

Partlclpaçao (%)

27
25
15
8
75

O Sr. Mansueto de Lavor- Permite-me V.

CZ$ 226 BILHOES

Grupos
Souza Cruz
Philip Morris
R J. Reynolds
Total dos 3 maiores Grupos

74

9
8

Grupos
Partlcipaçao (%)
Brasrnotor (BRASTEMP)
21
Philips
17
Sharp
10
CCB
12
Total dos 4 maiores Grupos
60
Equipamentos P/ Comunicaçllo
Faturamento _ CZ$ 490 BILHOES
Grupos
Partlcipaç!lo (%)
Monteiro Aranha (ERICSSON)
29
Roberto Marinho (MEC)
19
Siemens
-ii;
Elebra

E~

ter uma idéia do controle dos oligopólios neste País.
Montadoras- Na Alemanha não aceitariam a unificação
da Autolatina.

5 - Material de Transporte
FATURAMENTO - CzS 2501 Bll.HÓES
Grupos
Autolatina (Volks e Ford)
General Motors (*)
M~rcedes

Eletrodomestlco&
FATURAMENTO _ CZ$1.116 BILH0ES

Fiat
Total dos 4 maiores Grupos

72

Condudorea Bletricos
FATURAMENTO _ CZ$ 310 BILHÓES
Partlcipaç!io (%)
55
9
9
8
81

Pire Ui
Ericsson (FICAP)
Furukawa
Ugotini (INBRAC)
Total dos 4 maiores Grupos
Computadores
FATURAMENTO CZ$ 665 BILHOES
Partlclpaç!lo (%)
Grupos
45
ffiM(*)
19
Unisys (*)
ô4
Total dos 2 maiores Grupos

Partlcipaçao (%)
46
18
-18
12
94

6 - Mecl!nlca
Tratares e Implementas Agrfcolas
FATURAMENTO- Cz$ 410 BILHOES
Grupos
Iochpe (Maxion)
Ford(*)
Vatmet
Agrale
Tot~l

Particlpaçao (%)
35
12
13
5

_dos 4 maiores Grupos

65

Máquinas Operatrizes

FATURAMENTO- Cz$ 99 BILHÓES

8

Total dos 4 maiores Grupos

um apar·

O SR. NEY MARANHÃO- Vou_ tenninar de ler, para
V.

91"

3 _ Eletroeletronica

Ex~

te?

Partlclpaçao (%)

BRASTEMP- esse famoso grup·o estocou muita mercadoria, e como esperava grande consumo, quan-do o Governo
começou a liberar os recursos do Plano Cruzado, "quebrou
a cara'' e começou a fazer neste País um jogo duro, demitiu
mais de mil operários.

Grupos
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Grupos
Rorni
Bardella (Schuler)
Nardini

Partlclpaç!io (%)
30
19
15

B. Grob
Total dos 4 maiores Grupos

4

68

Equipamentos Pesados
FATURAMENTO -Cz$ 247 BILHÓES
Grupos
Villares
Volth
Usimina.• (Usimec)
.Faco

Total dos 4 maiores Grupos

Pàrtlcipaçao (%)

27
24
10
8
69
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9- Papel e Celulose

7- Metalurgia
Aços Planos

FATIJRAMRNTO- Cz$ 1.113 BILHÕES

F A TIJRAMP.NTO - Cz$ 1.213 BILHÕES

Grupos
Sirdebrás

Participaçã:a_(%)
. 100

Aços Não-Planos e Especiais
.
FATURAMENTO- Cz$ L095BILHÕES
Grupos
Gerdau
Acesita

Siderbrás (Açominas)
Villares
Total do 4 maiores Grupos

AIcoa
Votorantim
Alcan

Cara!ba
Total dos 4 maiores Gtupos

Po!iolefinas
Total dos 4 maiores Grupos

Aracruz

Champion
Total dos 5 maiores Grupos

58

Grupos

Participação (%)

Vicunha
Santista

11
9

Total dos 2 maiores Grupos

20

ConfecçOes
FATURAMENTO- Cz$ 737 BILHÕES

Participação (%)
27
19

Grupos
Hering
AJpargatas
Total dos 2 maiores _Grupos

Total dos 4 maiores Grupos

46

um

Chamo a atenção para o próximo item, cimento,
próduto que o povo brasileiro niUito utiliza: -- --

18

11 - Produtos de Minerais Não-Metálicos
FATURAMENTO- Cz$ 524 BILHÕES

16
5

Participação (%)
44
11

Grupos

4

43

Votorantim

Joáo Santos

Petrobrás
Lux ma (Trevo)
Santista (Quimbrasil)
Ipiranga (Fcrtisul)

56

Participação (%)

Fertilizantes
FATURAMENTO- Cz$ 76tÍBILHÕÊs
Grupos

Participação (%)
16
12
11
9
8

10- Textil
Fiação e Tecelagem
FATIJRAMENTO- Cz$ 1.484 BILHÕES

Particlpação (%)
!9
17
12
!O

8- Qufmica
Petroqufmica
FATURAMENTO- Cz$ 1.715 BILHÕES

Grupos
Petrobrás
Copene/Norquisa
Dow

Grupos
Klabin
Suzano Feffer
Si mao

Participação (%).
21
!4
!O
!O
55

Metalurgia de Nlio-Ferrosos
FATURAMENTO- Cz$!.132 BILHÕES
Grupos
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Participação (%)
25
9
9

s

48

8
5

Santista
Severino Pereira (Parafso)
Total dos 4 maiores Grupos

68

F A TURAMENTO - CZ$ 237 BILHÕES

Grupos
St. Gobain (Sta. Marina)
OWens (Cisper)

~articipação

24

9
7

Nadir Figueiredo

Produtos de IDglene e Limpeza
FATURAMENTO- Cz$ 482 BILHÕES
Grupos
Unilever (Gessy)
Johnson & Johnson
Bombril
American Home (Aimkol)
Total dos 4 maiores Grupos

Wheaton
Total dos 4 maiores Grupos

Participação (%)
38
17
9
7
71

(%)

36

76

Amianto e Gesso
FATURAMENTO- Cz$ 133 BILHÕES

Grupos
St. Gobaln (Brasilit)
Erernit

Participaçl!o (%)
46
24
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Sam a

11

Isdralit
Total dos 4 maiores Grupos

88

7

12- Mineração
FATURAMENTO- Cz$ 975 BILHÕES

O Presidente Fernando Collor tem razão quando diz:
Há certos setores que só fazem ãtrapalhar. São
os setores oligopolizados, carteliz_ados, que abusam da
liberdade de preços, que só querem favorecer o seu
interesse pessoal, em detrimento da sociedade. Estamos fazendo um -enornre ~sforço para implementar um
programa de governo. É uma travessia difícil_, que não
se alcança em um passe de mágica, nem cóm varinha
de condão. Só se realiza com muitO trabalho, obstinação, sacriffcio e muita fé nesse País. Não vou dizer
se é o setor de indústria automobilística que está atrapalhando. Eu não quero mais falar desses setores. Todos
nós temos a noção de quais são e de quem são.
O Presidente não deu nome aos bois, mas fiz questão
de dar, neste momento em que estou falando da tribuna do
Senado da República.
O Sr. Esperidião Amin -Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. NEY MARANHÃQ- Com prazer, ouço V. Ex•
O Sr. Esperidião Amin - Senador Ney Maranhão, o
seu discurso é tão rico que o meu apatre··-q-.:rase perdeu a
oportunidade. Mas aproveito esta ocasiãQ para fazer dois registres. O primeiro é circunstancial: são os meus cumprimentos
pela comemoração, que todos nós queremos compartilhar,
dos seus 74 anos de idade ...
O SR. NEY MARANHÃO- Bem vividos!
O Sr. Esperidião Amio - Estamos todos parabenizando
V. Exa, desejando que esta data seja superlativamente ampliada, e alguns até desejam que seja multiplicada.
O SR- NEY MARANHÃO -Muito obrigado.
O Sr. Esperidião Amin - Quanto ao registro relativo
ao seu discurso, quero congratular-me, mais uma vez, com
a perseverança e a coerência na denúncia corajosa que faz,
e tem feito, de cartéis, de abusos do poder económico, denúncias essas que até têm provocado alguma incompreensão no
seio de seus correligionários, mas não de parte deste seu amigo
e companheiro de Senado Federal.
O SR. NEY MARANHÃO- Muito obrigado.
O Sr. Esperidião Amin- Ainda bencque hoje V. Ex•
não citou o no de ninguém, porque--se assim procedesse, V.
E~ seria- capaz de produzir mais uma sessão encomiástica
e de beatificação como a que assistimos há pouco tempo.
V. Ex• deu o nome de um empresário, parece até que o
chamou de chefe de quadrilha - nem vou repetir para não
provocar outra sess~o de beatificação - e saí daqui constran~
gido, porque, primeiro, V. Ex~ usou essa expresSão numa
sexta-feira, sob a Presidência dO nosso querido Senador Elcio
Álvares;- o númerO di Senadores presentes era pouco, quase
nenhum. Ora; na sessão de beatificação não quero dizer quantos não participaram, não concelebraram, para não constran-
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ger, mas acho que foram poucos e, talvez, os possa contar
nos dedos das duas mãos. Quero me congratular com a sua
coerência porque quem Chega com o vigor, a altaneiria de
V. Ex• a esta idade, que peço que seja corrida, porque falei
74 anos, pensando que V. Ex' iria retificar, e não o fez ...
O SR- NEY MARANHÃO- Senador, V. Ex• adivinhou,
porque quando chego aos hotéis ao_ inVés· de dizer que tenho
64 aumento para 70. Isso significa ...
O Sr. Esperidião Amin- Dii"eito a desconto ...
O SR. NEY MARANHÃO- Podem até não falar comigo,
mas dizem: "esse Senador está muito conservado". E se eu
diminuir vão dizer que estou meio cansa-do: (Risos.)
·O Sr. Esperidião Amin - V. Ex• dá mais uma lição de
corno combater os cartéis e os monopólios valorizando o nosso
produto.
O SR. NEY MARANHÃO- Muito obrigado, Senador.
O Sr- Esperldião AmiÍÍ- Congratulo-me com V. Ex•.
Tenho certeza de que participO dã -alegria de todos para comemorar seja 64, seja 70, seja 74, mas uma vida que é motivo
de alegria e de orgulho de todos nós e que Deus há de
permitir que se alongue por muitos e muitos anos.
Muito obrigado.
. O SR. NEY MARANHÃO - Senador Bspendião Amin,
quero agr3decer a V. E~ esse oportuno aparte. Primeiro pela
lembrança do meu aniversário e, o mais importante, pelo
apoio que V. Ex~ dá contra os cartéis, principalmente, SenaM
dor, quando estamos .carni}Jhand_o para um Governo que está
entregando à iniciativa privada essas empresas govemameri.M
tais.
Estamos no re"gime da Coilifietítividadc e para Combater
esses cartéis, é a minha preocupação, dev_ern,os criar ·uma lei
forte. Como digo_sempre, não sou contra os grandes empresários, s-ou contra a forma .com9 querem enforcar, acabar
com o médio e o pequeno empresário, controlando à cOmércio
e a: indústria deste País.
Temos de fazer uma lei forte como faz a América do
Norte, porque não adianta, SenadorEsperidião Arnin, aplicar
uma multa enorme a um cartel porque ele a_umenta o preço
da mercadoria e paga essa multa em dois ou três dias. Contra
essa gente, nós do Congresso temos çie aperfeiçoar essa Lei
de Agamenon Magalhães, para que eles pensem duas vezes
antes de passar- por cinla dela, prejUdicando o povo brasileiro.
O Sr. Mansueto de Lavor - V. Ex~ permite um aparte,
nobre Senador?
O SR. NEY MARANHÃO -Ouço o Sen.!\dor Mansueto
de Lavor com muito prazer. O Sr. Mansueto de Lavor -Senador Ney Maranh~o,
o meu aparte é para uma dupla congratulação a V. E:x;~ Primeiro, como já foi frisado aqui, pela sua data de aniversário.
Realmente quero, como seu amigo e admirador pessoal, manifestar o meu regozijo -pela ·passagem desta data. Em segundo
lugar, a congratulação que faço é política, pelo seu pronunciamento, que qualquer Senador teria a honra e a ousadia de
fazer da tribuna do Senado da República, no sentido de colo~
car:.:se coiltra a-concentração da economia, contra os cartéis.
V. Ex~ é-um dos mais destacados Parlamentares que dão suporte a este Governo, que faz discurso também em sintonia com
o pensamento de V. Ex~, para quebrar a força desses cartéis.
Naturalmente, com os afazeres que têm o Sr. Ministro da
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Fazenda, Economia e Planejamento e, principã.Iiiie-rite. o Presidente do Banco de Desenvolvimento Econôinico e Soci3.1,Sr. EdUardo Modiano, talvez não tomem conhecimento ímediato do teor do pronuncia:mentó dé V. Ex•, que deve cOlocá-los a par, imediatamente, responsáveis que são pela política
económica do GoVern-o, Pois contrariãm as teses 9efendidas
por V. E~ nesse importantíssimo pronunciame~to que eu,
como Parlamentar de oposição, subscrevo. Cito- apenas um
exemplo, nobre Senador Ney Maran_hão. No_ último leilão
de privatização, consolidou.:se um dos maiores cartéis deste
País. Quando uma empresa do nosso Estado, a Açonorte,
foi privatizada, OS jÕrnaís de todo o Pafs_já·anundã.vam; com_.
antecedência, que o GruPo Gerdau iria ganhar es~a concorrência. E fOi o -que ocorreu. Com essa espécie de dir~ção
do BNDS para eSSa empresa, o que é que surgiu? O maior
cartel do aço no País. Desde a Bahia até todos os Estados
do Norte, só existem empresas siderúrgicas do grupo Gerdau.
Na realidade essa cartelização foiaqui denunciada em pro!run~
ciamento que fiz, lião cõntra a privatização da Açonorte, mas
contra o fato de ela cair nas mãos de um grupo que já tinha
uma empresa similar no Estado, havendo perigo da desativação daquela empresa privatizada. Nesse sentido eu me colo~
co inteiramente de acordo com V. Ex' neste pronunciamento
que faz contra a cartelização da economia, em favor de chan~
ces, de oportunidades, para o micro e o pequeno-empresário,
que serão objeto_de um pronunciamento que farei-arrianhã,
no plenário do Senado. Que essa economia seja uma econ-oinia
de grandes empresas, que ningUém- seja cOrltrã ·ela - e V.
Ex~ já o diz--=.. para que seja, sobretudo, uma economia democratizada, com oportunidades e até com iguais chances paraas médias e as pequenas einpresas do setor urbano e do setor
rural. Quero parabeniz31" V. Ex~ pela coragem desse enfoque,
contrariando até oS comançlantes da política econômlca do
Governo,_ esp"ecifica~~nte no· Ministério- da Economia e no
BNDS, que permitem. essa cartelização, que incentivam essa
cartelizaçâo, muitas vezes contra as próprias lideranças no
Congresso-. Parabéns a V. Ex~
O SR_ PRESIDENTE (Dirceu Carneiro -,- Ea~endo soar
a campainha.) _,Ao cumprimentar o ilustre or~dor ap.iversa~
riante, informo a S. Ex• que já findou o tempo regimental,
solicitando-lhe _seja breve"'
O SR- NEY MARANHÃO- Serei rápido, Sr. Presidente.
V. Ex• está demonstrando uma paciência de J6 com este pobre
Senador.
Nobre Senador Mansueto de Lavor, concordo em número
e grau com V. Ex~ Realmente o grupo Gerdau domina nacionalmente o setor de aços- planos especiais. Naquela~ época,
ele já detinha 21% do controle desse setor- os quª-t_rQ grandes
grupos qetêm 55%. A Gerdau, com a comp-ra da Açono_rte,
aumento J?lUito mais esse_ percentual.
O Sr. Mansu-etO d.C- LavOr - Já tem a Açonorte, em
Pernambuco.
--- O SR. NEY MARANHÃO ::-: O governo deveria tomar
essas providênciãs. ve-ja v: Ex~ as manchetes dos jornais:
"Governo pode acusar empresas por abuso", "Lei antitruste
pode atingir montadoras" - isso dito pelo MiJlistro Jarbas
Passariilho, que quer punir 20 empresas que deram calote
em 20 mil consorciados.
E -·mais: "O Gover.ó.o investiga cC~rtel de corietores ....
"Abuso do poder econômico getã. proCesSO c6íifFã40 empresas,.. Algumas dessas 46 empresas, eu acabei de citar.

Quarta-feira 11 8969

Nobre Senador Mansueto de Lavor, o Congresso precisa
aperfeiçoar essa lei, para dar condições ao Governo de punir
essas pessoas que abusam do poder económico. No momento
em- que o chefe dos cartéis souber que pode sr preso, ou
"tocar piano", vai pensar duas vezes em descumprir a lei,
prejudicando o povo brasileiro.
O meSmo Jornal do Brasil, em edição do último dia 24,
compara os reajustes- dos carros da A utolatina com outros
ativos financeiros. Num período inferior a três meses, a Auto~
latina aumentou os preços de seus veículos em até 240%,
enquanto o çmro, no mesmo período, subiu 119%, o dólar,
90%, é!: poupança, 72%; e os índiceS- dâ Bolsa de Valores
d"e São l'aulo., 54%.
Ao que parece, a Autolatina qUeT explorar o mercado
de forma predatória, até a exaustão. Para isso, confia" em
insti'uinentos que, por uma distorção qualquer, deixam os
consumidores indefesos. Confi_arp., por exemplo, no mercado
cativo de 50 ou· 60% do consumo representado pelos consórcios, da mesma forma que se sente amparada pelas taxas
ainda muito elevadas de importação de automóveis.
Para se ter uma idéia do quanto nossa ecoi.tomia encon~a~se ca:rtelizada, podemos citar alguns números. Na indústria
alimentícia, setor do açúcar e do áJcqol, os quatro maiores
grJ!pO~ d~~~~ 51% do faturamento total, e somente a Coopersu~ar réspo!J.de. por 35%; os quatro maiores moinhos detêm
5?,%__dofaturamento do setor, no ramo de co_nservas, aMopevi
(marca "Cica") é responsável, sozinha, por 41% das vendas.
No ramo de bebidas e fumo, os índices são mais alarmantes. Os quatro maiores fabricantes de sucos concentrados deR
térn 78% da produção; a Brahrna e a Antáfctica respondem
por 8?%- do mercado de cervejas; e a Companhia de Cigarros
Souza Cruz, sozinha, abastece 74% .do mercado brasileiro
de fumo.
·B~:astemp, PhiJlips, Sharp e CCE, pela ordem, vendem
61% dos aparelhos eletrodomésticos.. Pirelli, Ficapa, Furukawa e Alcoa fabricam 81% dos condutores elétricos. No
ramos de pneus e artefatos d~ borracha, Gqodyear, P_irelli,
Firestone e .Michelin detém 75% do fatur"amento.
Vejamos agora a situação das montadoras: a AutoJatina,
congregando a Volksw~g_en, e a Ford, partiCipa com 46%
dQ__merc_ado; a Generai Motors e a Mercedes vêm a seguir,
com 18% cada, e a Fiat participa com 12%., somando, as
quatro, 94% do mercado nacional.
Seriã. fastidioso relacionar todos os ramoS dominadOs peJos oligopólios. Diante dessas condições os cartéis impõem
os preços, reduzem a produção e suprimem a concorrência,
violentando o liberalismo no que ele tem - ou deveria ter
-de mais saudável: a competitividade, que pode oferecer
oportunídade a todos, estimular o aperfeiçoamento, aumentar
a produção e baraterar os custos.
-- É gratificante constatar, porém, que o Governo está atento __ à_~ção dos grandes conglomerados e dos cartéis, e disposto
a punir toda e qualquer empresa que atentar contra a ordem
econômica. O Ministro Jarbas Passarinho determinou à Secretaria Nacional de Direito Económico que faça um rigoroso
levantamento dos preços de veículos estipulados pelas montadoras, diante da suspeita de que os automóveis destinados
a consórcios estejam sendO supervalorizados. Determinou,
igualmente, que se faça imediata apuração do calote das montadoras, que não entregaram ainda os automóveis de 20 mil
consorciados, cujas prestações foram integralmente quitadas.
Outros setores estão também sob a mira da Secretaria
Nacional de Direito Económico, que está processando diver-
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sas empresas, sob acusação de infringireni a Lei Antitruste.
As denúncias, segundo noticiou a imprensa, vão dã. prática
de cartelização â retenção de produtos_. Entre essas empresas
enco~tram-se a Sharp, Fannacap, Marcatto, Xerox, Kodak,
Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, Gaubi, Purina, Luix
Química; os fabricantes de elvadores Villares, Otis, Schindler,
Kone e Sur; os laboratórios Aché, Prodome, Boehringer, Sarsa, Silva Araújo, Rhodiafarma, Pfizer, Merrel Lepetit, Glaxo
do Brasil e Knoll.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, minha luta não é corno
disse, contra o Estado nem contra os empresários, 'mas a
favor da sociedade brasileira.
Desta tribuna fiz um elogio a um grande empresãtio dó
Estado do Ceará, o ex-Senador e Deputado José. DiaS MaCéd6,·
Diretor-Superintendente do Grupo J. Macedo, a quem considero um empresário de grande performance, que colabora
com o desenvolvimento sem afogar os pequenos _e médios
--. .
empresários deste País.
Ao congratular-me com o Presidente Fernando Col.lor,
com o Presidente do~NDES, Eduã.rdo Modiªno. e demais
autoridades pelo êxit_o das primeiras privatizações, quero cooclamar a classe política a dar o seu einpenho nessa luta pela
modernização, reestruturação e redemocratizaçãá da economia. Espero que o leilão da usiminas.n.ãQseja apenas o primeiro passo para acabar com os exceção _da estatização, m.as
também para implantar modelos mais saudáveis ele compe__
tição no mercado brasileiro.
A reversão que agora começa a acontecer pOde Ser a
alavanca na retomada do nosso crescimento econór:nico. ~
hora de abandonar velhos conceitos, de sair dessa longa letargia para buscar um papel de destaque no mundo moderno,
e nós, Parlamentares, temos não só o dever. mas também
o privilégio de darmos nossa contribuiç<io na nova jori1àda
que o Brasil inicial.
Era o que tinha a dizer, sr. Presidente. (Muito bem!)
OS PRINCIPAIS TRECHOS DA ENTEV1STA DO
PRESIDENTE COLLOR
.... ·-Imposto Único.
Essa idéía do iriij>ostb--úniCó,"CeiÍl tese·; e-boa. Só que,
para ser implementada no momento em que estamos buscando
a ajuste fiscal, é muito arriscada. IssO significa acaõar com
todo um sisterita que mal ou bem está funcionã.ndci e colocar
no lugar esse sistema do imposto único. O'Mínistro Marcilio
colocou que podemos fazer um teste~ mantendo o sistema
atual, mas adicionando um percentual simbólico sobre as transações feitas com cheques, -para que testemos esse- sistema.
Isso não significã diier que se cria mais um imposto. Significa
que se cria um ünposto simbólico para testar esse sistema.
Se ele der certo, aí ent§.o vamos estudar a melhor oportunidade
para implementar isso que, em tese, é muitO bom e deve
merecer· o nosso estudo. O Governo aceita que isso venha
a ser implementado, dentro de um valor pequeno, para não
onerar ainda mais em termos de impostos, sobretudo a classe
média.
Inflação
Os economistas não conseguem reconhecer que a inflação
cai. É impressionante. Eles vendem aqueles papéis cobrando
altíssimos preços em dólar. Os que pagam esses estudos só_
o fazem com satisfação quando esses relatórios apontam catástrofe, pessimismo-. O índice geral de preços está caindo, a
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inflação está caindo. Não está estabilizando nem_está andando
de lado como estão dizendO. Está caindo, Há certos se(.ores
qUe só fazem atrapalhar. São os setore&61igopolizadOS-; cirtelizados, que abusam da liberdade de preços, que só querem
favorecer o seu interesse pessoal em detrimento da sociedade.
Estamos fazendo .um enorme _esforço para implementar um
programa de Governo. É uma travessia difícil, que não se
alcaça em um passe de mágica, nem com varinha de condão.
Só se realiza com muito trabalho, obstinação, sacrifício e muita
fé nesse País. Não vou dizer se é o .setor de indústria automobilística que está atrapalhando. Eu não quero mãis íalilr d"esse-S
setores. Todos nós temos a noção de quais são e de quem
são.
Imprensa
Toda e qualquer denúncia tem que ser exemphlnnante
apurada. Ressalto a importância -da imprensa livre. Em um
regime fechado, seria inipossívet que se detectasse aqui e acolá
algum equívoco que eventualmente estivesse ocorrendo dentro da máquina administrativa. E a imprensa livre que se
transforma, nesse caso, nos meus olhos. Se estou levantando
a -bandeira da moralidade? É exatamente isso.
Alceni
Quero dar mais_ uma vez meu teStemunb.o d~- confiança
no trabalho do Ministro Alceni Guerra. Ele vem realiZ"ando
um trabalho que é digno de elogios por todos nós~- Aí estão.
os dados e os índices sobre o trabalho dele â fr~nte do Ministério. Na questão da vacinação, no combate à dengue, ao
cólera, na questão do Ministério _d.a_Cria.n.ça, na consti"T.ição
e programa dos Ciac~ Naturalmente, é um minist~rio de muitas
atribuições e o Ministro vem delegando aUtoridade, precisa
agora cobrar responsabilidade a quem ele concedeu_essa autoridade.
Administração
O sisteriia Como um todo, O aparato, está-muitoviciado.
É difícil o trabalho de erradicar, de fazer uma máquina burocrática profissional, na qual o ingresso se dê pelo critério
do- inéiíto-, Que se pOssa ter Salários adequados, perspectiva
de ascensão na carreira. É um processo de modernização mito
grande que precisa sofrer o sistema de administraçãO pública
como um todo.
Balanço
O balançO é inuitO pó"sitivó. Nos finais ct_e ano, oSbãlãnÇós
e as expectativas são sempre muito pã.ra cimá em funÇão do
aumento de consumo, pagamento de décimo-terceiro e, agora,
acrescido pelo desbloqueamento dos cruzados. Injetando liquidez, injetando moeda no sistema econôrnjco. O aumento
das tarifas públicas também poderia fazer crer que a inflação
no final do ano tivesse uma curva_ ascendente, e o qJ.:!e est;:t.mos
vendo é que a curva é descedente. As negociaçõ~s com o
FMI caminham bem e a reinserção do Brasil no- mercado
financeiro internacional está prestes a acontecer. A desestatizçaão continua neste final de ano. Temos uma s~fr~ agrícola
excepcional, acima de 65 milhões ele toneladas, um programa
social da envergadura dos Ciac. Temos uma sinalização positiva para 1992, embora isso não Signifique que será _um _anó
de muitas facilidades. Não, 1992 ainda será de muitos sacrifícios, embora menor_es do que em 1991. As regras estão estáveis, sem choque, sem nóvos planos económicos ou c;o.uge1amentos. Isso dá uma sinalização aos agentes económicos para
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que trabalhem em cima de regras estáveis e possamos ter
um 1993 positivo e um 1994_ de retomada do crescimento
económico. Para 1993, a população pode esperar dias melhores. Para 1992, a expectativa é de inflação deScendente, mas
não arriscaria um palpite.
PRN
O PRN nã pertence a ninguém. Estou feliz que esteja
se democratizando, esteja se abrindo, buscando um fortalecimento interno. Eu acho que deve buscar_ uma posição doutrinária muito firme-, lütiá. vida orgânica, discutir, deve ter uma
linha e os seus ideais bem clarificados. Isso eu defendo não
só para o PRN, mas para todos os partidos.
GOVERNO PODE ACUSAR
EMPRESAS POR ABUSO
As grande empresas de setores diversos, como elevadores, remédios, pneus, vale-refeição, copiadoras, eletroeletróni.::os, filmes e fotografia podem ser formalmente acusadas
pela Justiça e pelo Governo de cometerem abusos e até crimes
contra a ordem económica, afirmou Salomão Rotenberg, titu-lar da Secretaria Nacional do Direito Económico.
Essas empresas respolide_m a processos· adminístrativos
abertos pela secretaria. Enfre eles estão o Sharp, Xerox, Kodak, Grupo Tfck, Rhodia Farma,_ Aché, Pfizer, Gla-xO do
Brasil, Knoll, Pirelli, Goodycãr, Firestone, Michelin e os fabricantes de elevadores Villares, Otis, Schindler, Kone e Sur.
As denúncias variam desde retenção de produtos até a prática
de cartelização d_o _setqr de vale-refeição._
Os processoS aindã. estãO ·em fase de investigação. Depois"
de concluídos, seguirão para julgamento do Çonselho Adm'inistrativo de Defesa Económica (CADE); qu·e ·terá 120 dias
para julgá-los.
O Cade deverá remeter os processos ao Ministério Púb_lico, para que os respohsá Veis ·por crimes contra a ordem econó~
mica sejam enquadrados na legislação especffita {Lei n9 8.137),
que prevê prisão dos acusados.
AUMENTOS REDUZEM
VENDAS DE VEÍCULOS
Os últimos reajustes cie preç_os dos carros novos_, de até
200% em dois- meses: já se refletem nas vendas. "A demanda
ainda é razoável", disse ontem Noel Philips, 57, presidente
da Autolatina, durante a entrega do 49 Prêmio Autolatina
de Qualidade.
Para uma indústria que conviveu com-demanda aquecida
durante todo o_ ano, o uso-da palavra "razoável" dá a medida
do momento. Phillips disse também que o mercado de cami~
nhões está fraco, com estoques altos nas montadoras e reven~
dedores. Mesmo assim, a Autolatina não progral'fiõlfredução
na produção para ·o início do ano que vem.
Para Phillips, a empresa" es_tá-aberta a negoc_iar com seus
concessionárioS, ·que-não estão-SupOrtando a cobrança diária
de juros por parte das montadoras, mas disse que o sistema
de consignação "é a úftima alternativa".
Já ·as negociacçõe's de preços com os fornecedores conti~
nuam difíceis. Ontein~ ·a Autolatina tinha sete mil carros incompletos por falta de peças. Ugo Di Stefano, diretor de
suprimentos da empresa, disse que para melhorar esse relacionamento a Autolatina quer implantar um sistema de indexação
com os fornecedores.
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LEI ANTITRUSTE PODE
A TINGIR MONTADORAS
Passarinho que punir setor
que vem dando calote
em 20 mil consorciados
Brasília -O ministro da Justiça, Jarbas Passarinho, de~
terminou à Secretaria Nacional de Direito Econômico: (SNDE) que atue com todo o rigor permitido pela legislação
antitruste para punir as empresas do setor automobilístico
que estejam prejudicando os direitos dos consorciados de veí~
colos.
"Existe um problema sério entre o preço efetivo cobrado
no mercado e o preço de tabela que é obedecido pelos consór~
cios, o q1,1arpode estar sendo superavaliado", afirmou Marcos
Vinícius de Campos, diretor do Departamento Nacion~l de
Proteçáo e Defesa EConOn:iica.
·Ele disse que as montadoras estão aplicando um calote
de aproximadamente-20 mil vefculos nos consorciados, que
já quitaram integralmente suas prestações- e não receberam
os automóveis.
Carilo os revelou oritem parte da estratégia que está sendo
rriO:ntada para reduzir o poder de fogo das montadoras, que,
coDforme alegou, têmnos consórcios um mercado cativo. O
esquema envolve o Departamento Nacional de Proteçâo e
Defesa do Consumidor. o DepartamentO Nacional de Prote·
ção e Defesa Econômítã, a Sunab e o Banco Central.
O governo disse, "não está passivo'' diante dos dois principais proble-mas prOduzidos pela indústria automobilística,
q~e ~ã_9 _o_ªumenta contfnuo dos preços dos veículos e proble~
da entrega dos produtos aos consórcios. "Acompanha~os
todos- os agentes que possuem poder económico, f>riiidpalniénte oS fabricantes de automóveis e eletrodomésticos, seta~
reS em que há pouca competição", acrescentou. "Se éXístir
indícios de ahuso económico, o proce_sso será aberto".
Terça-feira, âs 16 h oras, Campos terá uma reunião com
o diretor de Normas do Banco Central, Gustavo Loyola,
a quem compete, dentro do governo, estabelecer a l~gislaçãg
relativa aos consórcios. Campos reconheceu que o governo,
por enquanto, ainda nãO encontrou uma saída para os consór~
cios. Ele ressalvou, entretanto, que •'os consorciados precisam
ter o mínimo de controle sobre os consórcios".

ma:

FLEURY FAZ CRÍTICA A
BUROCRATAS DE BRASÍLIA
São Paulo - No mais duro ataque que já desferiu ao
Governo Federal, o Governador de São Paulo, Luiz Antônio
Fleury Filho (PMDB), acusou ontem os burocratas de Brasília
de incompetência, ressaltando que a atual política económica
sacrifica os paulistas numa medida além do suportável. Falando a 500 empresários, Fleury comprometeu-se a entregar ao
Presidente Collor documento reivindicando um entendimento
nacional.
Esses burocratas precisam sair das salas com ar condicionado e amassar barro na periferia de São Paulo, para caírem
na realidade- ressaltou Fleury.
GOVERNO INvESTIGA
CARTEL DE CORRETORAS
Belo Horizonte- A representação do Ministério da Justiça em Minas_ Gerais vai investigar a denúncia de formação
de cartel feita contra o Conselho Regiorial de Corretoras de
Imóveis, Paulo Roberto Cançado Amorim, lnspetor RegionaJ
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do Ministério nO Estado, diz que a acusação feita pelo advogado e corretor li!_anilo Santana; na edição do Gllvo da última
quarta-feira, é muito grave: caracteriza a cartelização contra
os interesses dos consumidores.
Depois de informatizar e reduzir cuStos da sua__empresa,
a Contractom Ltda. que atua há cínco anos no mercado imobiliário, Danilo Santana resolveU reduzir de 10% para 5% as
taxas de administração, irritando seus concorrente::,. O Conselho de Corretores do Estado autuou o advogado e corretor
e examina a hipótese de cassar sua licença.
Apesar de receber solidariedade de.colegas de vários_ Estados, em Minas, o advogado continua pressionado._Os telefones de sua empresa não pararam de chamar e muitos dizem
desaforos e fazem ameçaUas. Enquanto espera o resultado
da ação que írnpetrou contra a atuaÇão do Conselho de Corretoras, Santana, desde ontem, passou a ter ajuda do Ministério
da Justiça, que resolveu acompanhar o caso.
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é de suma gravidade para a própria preservação da raça humana.
Surgem já, com bastante força, movimentos em defesa
da ~colQgia do Planeta, e estamOs rias vésperas da EC0-9_?,
a realizar-se no Rio de Janeiro. Isto significa que o homem
começa a compreender que a atmosfera terrestre está se_riamente comprometida e, conseqüeÍltemente, menos respirável,
e as águas de rios, mares e lagos, extremamente poluídas.
Tudo nos sinaliza, a n~o que sejamos míopes ou cegos
ou ainda não queiramos ver, -que os recursos naturais encüntram~s~_na iminência de um esgotamento definitivo, enquanto
que a densidade demográfica- explode deseqUilibradamente.
Um dos aspectos mais graves do apocalípse que a humanidade contemporânea tem de enfrentar sem possibilidade de
fuga para viabilizar a sua sobrevivência é o indiscriminado
desmatamento das florestas remanescentes, que subsistem teimosamente em países do Terceii:o _Mundo_. entre os quais
o Brasil. O homem brasileiro, _para situarmo-nos no nosso
ABUSO DE PODER
caso, tornou-se" ã.dVersário da na_tureza, t)a__teritatiVa de domiECONÓMICO GERA
ná-la, quando não de destruí-la mesmo.
PROCESSO CONTRA
_O d~smatamento que se v~rifica no Bxasil é absoluta46EMPRESAS
mente brutal, com prejulzos incalc_uláveis-para a ffora, a fauna
Brasília -=.:Existem 46 processos administrativos em anda- e o ar, o que, em última análise~- afeta o próprio homem.
mento no Departamento Nacional de DireitO ECOnómico Esta destruição poderá dar lugcir~i deSola_dos_des,_ertos.
Não vou aqui enumerar Os métodos -deste calvário, pois
(DNPDE), relativos a abusos do poder económiCo, dos quais
a metade foi ii:ISt8.urada no decorrer des~e an_o, sendo que todos_aqui os conhecem através do farto noticiário transmitido
o restante já tramítava·no ·conselho Administrativo de Defesa pelo_s jornais e televisões~_queimadas, moto-serras, sofisticaECbnômica -(CADE), do Ministério da JUstiça, antes de sua dos produtos químicos que destroem as árvores e qualquer
desativação, no início do Governo Collor. Segundo o Diretor -- forma-de vida adjacente. Destruindo animais que servein de
do DNPDE, Marcos Vinícíus Cari1põs, dos 28 processOS íns~ alimentos a outros animais e assim sucessivamente, o homeQJ.
taurados pelo órgão, apenas sete ou oito serão encaminhados acabará por destruir-se a si próprio. Isto, para não falarmoS
à nova Diretona do Cade, após sua reinstalação, daqui a dis ~flOrestas, como geradoras de_ bem maior: mesmo _que o
petróleo, e que é o oxígênio, absolutamente essencial à exis15 dias.
_ .
O DiretoCdo DNPDE resSaltou que, enquanto em 28 tência de qualquer forma de vida.
A EC0-92, que conta com o apoio irrestrito-·fantõ do
anos o Cade recebeu 550 denúncias~ o Departamento regisGoverno Federal quanto do Go~emo E_stadual e com_ a simpatrou, só este ano, 470 denúncias. O conselho Administrativo
de Defesa Económica, ·acrescentou, terá 120 dias para julgar tüt de todas as camadas da população, além de adotar providências no sentido de preservar aJauna e a_ flora remanescente,
cada processo.
rio nosso entender deVeria torn-8.Y0brigatório o ensino de EcoAs empresas processadas por suspeita otdfidícios de iilfrãlogia no currículo escolar _d_e primeiro e segundo graus nas
ção a lei antitruste_São as seguintes: Sliarp, Farmacap, Soares,
Raif, West do Brasil, Marcatto, Auto Víação Natividade, Pire- escolas, bem coroo nas uriiversidadeS, mostrando a importância das florestas e os métodos para a sua preservação.
Ui, Goodyear, Firestone e Michelin. Schindler Elevadores,
Fica aqui a nossa sugestão, Sr. Presidente.
Elevadores Otis, Elevadores Sur Elevadores Kone e IndúsE rã. o que tínhamos a dizer.
trias Villares, Cia Nacional de Alcalis, Ticket, Blue Cards,
Golden Ticket, Vale Refeição, Apétik, Cardápio, Cartão ReO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
feição e Grupõ Ticket; Guabi e Purina, Luix Química Ltda,
a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
Laboratórios Aché, Prodome Química, Boehringer de Angeli,
Sara, Laboratórios Silva Araújo, Rhodia Far_m~,_ Pfi:z:er 1 M~r
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT ,-- SC. Pronuncia o
seguinte disCursO.) -Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores~
rel Lepetit, Knoll SIA, Glaxo do Brasil e Xeto_l. _
Durante o discurso do Sr. Ney Maranhão, o Sr. mais uma vez volto a esta tríb1,1na para cobrar das autoridades
Dirceu Ciirnezro, ]"Secretário, deixa a cadeira da presi- - no caso específico, o Ministério da Economia; Fazenda
dência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presi- e Planejamento - uma rápida solução para a questão dos
royalties que serão pagos pela Petrobrás quando_ entrar em
dente.
funcionamento o poço de Tubarão, na plataforma continental,
numa área que é reivindicada na Ju~tiça pelos- Estados do
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo Paraná e Santa Catarina.
a palavra ao nobre Senador Hydekel Freitas.
Pelo_ que vem sendo anunciado_ pela Petrobr:ás, ó poço
O SR. HYDEKEL FREITAS (PFL-,- RJ. Pronuncia o de Tubar;ão, a 175 quilômetros do litoral, dev_e entrar em
seguinte discurso-.) - Sr. Presidente, Sr..~ e Srs. Senadores, funcionamento no início do próxiino ano. Pela legislação em
é fácil constatar, ano a ano, como vém mudando gradativa- vigor, a Petrobrás paga ao Estado de onçle extra!. petról~o
mente as condições geológicas e atmosfériCas--do nosso plane- o equivalente a cincO por cento da riqueza ali gerada. Estita, especialmente devido ã ação predatória do homem sobre ma-se que só este primeiro poço, de um total (i~ seis _na
os rios, as florestaS, a fauna- e o solo, o que.devemos reconhecer mesma região, possa gerar cerca de 14 milhões ~ 400 mil
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barris ao ano, que representam 172 milhões de dólares, anualmente. Portanto,-_o que está em disputa por Santa Catarina
e Paraná é umã -aTreCãdação anual de 8 milhões e 640 mil
dólares em royalties.
Atualmente,_com base em um voto dado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatísticca (IBGE), os royalties
deveriam ser pagos ao Paraná. Entretanto, n6s, catarinenses,
achamos que esta decisão deve_ ser revista, já que, segundo
vários outros estudos, o poço pertence_ mesmo a nosso Estado.
Eu diria que até visualmente - basta observar um mapa
-descobre-se que o poço de Tubarão pertence a Santa Catarina.
O nosso mais forte argumento juríd_iC_o talvez_ seja mesmo
-pela sua ambigüidade - o próprio parecer do IBGE que
beneficou o Paraná. Nele há um parágrafo que di?? ''depreende,-se do até aqui exposto ser impossíVel ao IBGE cllinprir,
sem questionamentos, o que determina a Lei n~ 7.52S/86 e
o Decreto n• 93.189186, no que tange aos Estados do Piauí
e do Paraná. A solução encontrada carece de respaldo legal
e parte de uma premissa que não se encóhfr'à- péifeitàmeilte
caracterizada: a da garantia da projeção integral das unidades
da Federação na plataforma continental,..
Este texto merece coment~_rios.~ Em primeiro lugar, ele
afirma que é impOSSível, ao IBG E, cumprir o que determina
a Lei e o Decreto que se referem às -disputas por royalti_es
entre Santa Catarina e Paraná, e Piauí e Ceará. úepois, afirma
que a projeção integral das unidades d~~I:"e_c:!e!aç~o na plataforma continental não é tarefa qUe possa ser pe-rleitamente
caracterizada.
_
_
Ora, se o próprio .laudo do IBGE, que foi usado para
dirimir a disputa entre os Estados, diz isso, não podemos
entender como ele possa ter valor legal. •Assim, creio que.
na Justiça, vamos-ganhar esta batalha.
A Lei n• 7.525, de 22 de julho de 1986, estende o pagamento_ de indenização pela Petróleo Brasileiro _SiA e suas
subsidiárias à plataforma continental, estabelecendo uma série
de mecanismos para dirimir dúvidas quanto à localização dos
postos. Já o Decreto n• 93.189, de 29 de agosto de 1986,
define com maior precisão os critérios técnicos utilizados para
decidir questões entre municfpios e Estados confrontantes.
Por tudo isso, quero, basicamente, solic~tar junto ao Ministério da Economia, ao qual está subordinado o IBGE,
que seja revisto este controvertido laudo.
O Estado de Santa Catarina, através_ de sua ProCu;ãd~ria,
já entrou com recurso junto ao Supremo Tribunal Federal,
reivindicando a posse deste poço petrolífero. Entre os argumentos utilizados, estão um parecer da Marinha do Brasil,
segundo o qual os poços estão mesmo em áreas que-pertencem
a nosso Estado; e o parecer de um ex_:-procurador do Estado
sobre os direitos dos Estados-membros brasileiros na exploração de recursos naturais encontrados na plataforma continental.
Os catarinenses pedem que o pagamento dos royalties
dos poços de petróleo fique condicionado à decis_ão judicial,
que virá do STF. Como se sabe, um processo de13ses __pode
ser arrastar por muitos e muitos anos.
Senhor Piesidente, Senhores Senadores_, creio que, se
a revisão fosse agora ordenada pelo Ministro Marci1io Marques Moreira, poderíamos revolver o problema antes que ele
se prolongue no·s tribunais, ocasionando grandes prejuízos'
para o nosso Estado.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

Concedo

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Sr~ e Srs.:Senadores,
jactando-se da imagem por si próprio construída, de Presidente da Modernidade, o Senhor Fernando Collor de Mello
não faz outra coisa senão despertar em toda a Nação brasileira
os mais profundos sentimentos de repulsa e de indignação
cada vez que anuncia medidas para livrar o País da ruína
eminente, quase todas elas repletas de ardis para confiscar
direitos aos cidadãos.
Na _verdade, as propostas não passam de simulacro para
que se apresentem como verdadeiramente preocupados com
as_ questões da- modernidade, porquanto não são capazes de
esboçar, sequer, o menor gesto em favor-do futuro da Nação
e do povo brasileiro.
Com efeito, desde que esboço-u setf íhfeliz projeto de
conter a inflação com o simples disparo da famigerada Medida
Provisória que decretou- o -treqúestro da ·poUpailça popular,
o Presidente da República só tem feito ameaças â Nação,
seja por intermédio de seu destempero verb~, seja através
de suas desarticuladas iniciativas governamentais; tanto no
âmbito administrativo quanto no político.
Sem dúvida, o seu Governo é o governo das farpas e
das intimidações, dos gestos impensados e das acusações levianas.
O Presidente Collor já se indispôs com quase todos os
principais segmentos do País, aos quais não tem poupado
as mais depreciativas qualificações, muitas delas até indignas
do elevado posto de mandatário da Nação. Na verdade, Sua
ExcelênCia, em atitude de ostensiva compensação de frustrações pessoais, vem alimentando desavenças com as forças mais
representativas da sociedade brasileira, como a classe política,
os empresários e os trabalhadore~_, sejam estes os pertencentes
à iniciatiVa· privada_,_ sejam os funcionários públicos.
Não é difícil fazer-se a leitura de todos esses gestos. Em
síntese, as furiosas investidas presidenciais contra todos os
pretensos inimigos da Nação não passam de condenável reação
de quem se tem na conta de pessoa indefectível e que, ocupando cargo para o qual não se encontra preparado, recorre
aos escuses expedientes de atirar seus próprios fracassos à
responsabilidade das outras pessoas. Mais resumidamente,
_Q_comportamento presidencial é característico _de quem fracassou, e qUer encobrir o próprio fracasso desqualificando os
de~D:ais. E po~ isso que o Senhor Presidente atira pedras nos
"iriimigos", que vê por toda parte, incapaz, ele mesmo, d~
enxergar que a grave situação nacíotial é, .em grande parte,
conseqüência dos desacertos do Governo.
Esse mecanismo psicológico, presente em personalidades
extremadas, de sempre culpar os outros pelo mal, é capaz
de provocar danos irreversíveis, principalment~ àquelas pessoas que se encontram sob sua influência, porque-projeta
nelas suas próprias frustrações.
Nesse sentido, toda a Nação brasileira está sujeita a sofrer
os efeitos das desilusões presidenciais, cuja expressão máxima
foi o estrondoso malogro do único e incerto disparo desfer.do
contra a inflação. Não atingida em suas verd~deiras causas,
a inflação não foi abatida, antes continua grassando vigorosa
nos mais recônditos e menos encobertos quadraRtes do País,
em todos os setores de sua dizimada economia. Em assim
sendo, no entender do Senhor Presidente da República, seria
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necessário eleger os promotores de nossa indomável inflação
e do caos econô_mico que impera no País.
Dessa forma, ao lado dos empresários, por ele classificados de impatriotas; ao lado dos políticos, tidos por ele como
corruptos; ao lado dos funcion~rioS públicos, que dele recebem a pecha de marajás; e ao·Iado da elite breasileira, por
ele taxada de _iricon:i.:Petente, ele descobre agora mais uma
categoria respotlsáVel pelas mazelas existentes no País, e con~
tra ela abre pesada batalha. No rol dos inimigos-do Presidente
da República, agora, estão inscritos ó"s funcionários públicos,
enquanto titula(es do direito de aposentadoria, bem corno
todos os demais trabalhadores brasileiros, encontrem~se eles
no exercício de suas atividades profiSsionaiS ou em gozo de
merecida aposentadoria.
.
Por conta desse novo desafeto, o Governo te.m provocado
sérias perturbações no sistema previdenciário, quer negando
aos aposentados as adequadas correções no valor dos benefícios que lhes são devidos, quer ensejando campanhas de
dl!scrédito do sistema vigente, corri o claro prop-óSitO de submetê-lo ao proceso de privatização. urna das principaiS métas
de sua obstinação.
. ·No que diz respeito à aposentadoria dos funcionárfos
públicos, as iniciativas do Governo sã,o no sentido_ de.reforrn~r
a ConstituiçãO~ pá:i"3 Súrrupiar-lhes direitos a dut:a.s penas conquistados.
Sr. Presidente, Ses. Senadores:
_
Na recente proposta presidencial de emenda à Constituição, constam ..alterações 'Cios artigos 40 e 42, que tratam
da aposentadoria dos servidore.s públicos, inclusive dos militares.
_ . =-·. -·~
A proposta introduz três novos parágrafos· ao artigo 40
da Constituiçã"o federal, os d_e nú~eros..l, 2 e 7 da Emenda,
que têm o seguinte teor:
"§ 19 Lei disporá sobre .o plano de benefícios
e custeios da seguridade social dos servidores públicos.
§ 2" OS benefíCioS de qUe frata o parágrafo anterior serão custeados mediante contríbuições dos servi~
dores ati vos, inativos e pensionistas e do Poder Público,
bem como por-outros recursos.
§ 7 9 Em nenhum caso;· os proventos da inatividade poderão exceder a remuneração percebida em
atividade, aplicando-se, também, aos proventos, o limite mencionado no art.37, XI.''
A alínea XI do art. 37 dispõe que "a lei" fixará o Jimite
máximo e a relação de valores entre. a.malor.~ a menor reltl.lJ.neração dos servidores públicos, observados, como limiteS ináximos e no âmbito dos respectivos poderes, os valores percebidos como remunera-ção, .em espécie, a qualquer título, por
membros do Congress<f Nacional, MinistróS de EstadO e Ministros do Supremo Tribunal e seus correspondentes nos Estados·, no DistritO" Federal e nos Territórios, e, nOs Municípios,
os valores percebidos como remunerçaão, em espécie, ·pelo
Prefeito.
·Além de acrescentar os parágrafos já elliil'n.erados, a
Emenda, através de seu parágrafo 59 , modifica a redação do
atual paráfrafo 4~ do artigo 40 da Constituição, para reduzir
o direito dos. funcionã"i:i.Qs públicos no que concerne à revisão
do valor dos proventos da aposentadoria, atualmente garantido pelo parágrafo 4'-', que assim se expressa:· nos proventos
da aposentadoria serão revistos, na mesma: proporção e na
mesma data, sempre que· se modificar a remuneração dos
servidores em atividade, sendo também estendidos aos inati-
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vos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente conc.edidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrerites.. da transformação ou reclassificação do· cargo o!J. fUnção
em que se deu a aposentadoria, na forma da lei".
Pretende a Emenda que .se dê essa redação ao atual parágrafo 4• do art. 40:
"§ 59 Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data em que
ocorrer a revisão geral de que trata o art. 37, X."
A alínea X do art. 37 estabelece tão~soment~ que "a
revisão geral da remuneração dos servidores públicos, s~m
distinção de_ índices entre servidores públicos civis e militaíês,
far-se~á sempre na mesma data".
Por conta da redação proposta para o atual parágrafo
4'?, reduz-se também o direito dos pensionistas, em ·vista· da
nova redação do parágrafo anteriOr, ao qual faz remissão.·
Maisdaras ficam minhaS oõse(Vações s.e.c::onsiderarrnos o que
dispõe o parágrafo 6~ da Emenda, equívalente.ao atual pará~
grafo 5": "O benefício. da pensão por morte corresponderá
aos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite
·estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo ante~
rio r''.
É·, tiinbérri, eséopo da Effienda suprii:tttr o atua:l parágrafo
2"-do art.. 40, ass_il)l expresso na Constituição: "A Lei disporá
sobre a aposentadoria em cargos ou em. emprégos temporários".
·
Quanto ao artigo 42, que· irata dos servidores públicos
militares, a Emenda amplia as remissões a que se·refere seu
parágrafo 10, como se depreende da nova redação que é proPosta para o parágrafo:
"§ 10. Aplica-se aos servidores a que se refere
este artigo e a seus pensionistâs Ó dípósto no art. 40,
parágrafo 1~, 2~, 59 , 6? e 7?.''

Em síntese, a Emenda estende aos militares a obrigatoriedade dg contribuir para o custeio da seguridade, sejam
eles ativos, inativos O!J: pensionistas, e reduz seus direitos quanto aos proventos da aposentadoria e benefíciOs- da pensão.
·Sr. Presidente, Srs. Senadores, com as Emendas propostas, o Senhor Presidente da República marcha firme contra
os servidores públicos, espezinhando praticamente todas as
conquistas por eles alcançadas.com a nova Constituição, ai~
de pisotear direitos há muito conseguidos pelos funcionários
do Estado.
:Oe plano, a Emenda derroga o parágrafo 2\1- d() artigo
231 da Lei n~ 8.112/90, que atribui ao·TeSou"fo Nãciõnal a
responsabilidade integral pela aposentadoria do servidor público civil.
O parágraló s~· da Emeil.da, propondo nova redação do
atual parágrafo 49 , tem, coma fã iessa.Itel, o··prõpósito·· de
.supriinlr aoS iriativOs e pensionistas _o direitO ·consnmte da
nova Constituiçáo no que se r·efere a benefícios e vantage·ns
posteriormente concedidos aos servidores em atividade, C? que,
eiri. .. últirna análise, é uma forma de prevenir as cori$tantes
ameaças de corrosão dos valores da apos~nta~oria e pensão.
O proposto parágrafo 79 reedita o preceito dO parágrafo
2' do artigo 102 da Constituição Federal de 1967, com a redação dada pela Emenda Constitucional n? 1, de 1969, que proibia que- o ·valor dos proventos da aposentadoria excedesse
o ·valor da remuneração percebida em atividade .. Cqmo conseqüência primeira, a norma proposta invalida o artigo 192 da
Lei n 9 8.112/90, que assegura ao servidor que contar com
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o tempo integral de serviço para a aposen_taaoria_O direito
da "união com este item, o que pouco significaria no conjunto
de passar à inatividadc com liin peqUeno acfésé~õ de reinune- das despesas com previdência.
ração, recompensa, aliás, maiS do que justa, em virtude dos
"A questão ganha maior vulto se atentarmos para o fato
longos anos de dedicação prestada ao serviço público.
de que dobrar o atual nível de arrecadação das contribuições
A proposta do Senhor Presidente da Repúb1ica tem seus dos servidores, do ângulo do Orçamento Fiscal, sigiriifica tãoobjetivos, o mais evidente deles o de des_onerar as três esfera._s somente redistribuir os gastos para atender ao cronograrna
governamentais dos encru;gos financeiros de natureza previ- do art. 17 da Lei n? 8.212/91 para 1993. Em outras palavras,
denciária. Com ela, pretende-se a redução de despesa, limitan- estender a contribuição a inativos e pensionistas, nos níveis
do-se o valor e os critérios de revisãO dos_ provêntos e pensões atuais, não representará ~'alívio" para o Orçamento Fiscal
e a elevação da receita, impondo-se contribuiçõe_S_a inatívos a curto prazo.
e pensionistas, de maneira a reduzir os gastos do Tesouro
"Se a perspectiva se estender até 1995, nos termos do
Nacional com o funcionalismo.
já referido cronograma, o nível da arrecadação das contribuiQuantitativamerite-, essa redUção dé gastos poderia ser ções, para absorção dos encargos previdenciários hoje custeatraduzida da seguinte maneir<J.: de acordo_ com a- Proposta dos pela seguridade social, deverá ser cinco vezes maior do
Orçamentária da União p~ra o exercício ele 1992, as despesas que é hoje. Estes dados, por mais imprecisos que sejam, aponprev-iStas na rubrica Encargos Previdenciários da União (EPU) tam inexoravelmente para a elevação substancial das alíquotas
atingem 7,8% do total da receita fiscal e equivalem a aproxi- de contribuição, a curto prazo."
madamente 60% dos gastos com pessoal em ativjdade, compuAí estão, Senhor Presidente, S_enhores Senadores, sólidos
tados os encargos sociais. As contribuiçõeS- dos funcionários argumentos que demonstram a quase total ineficáCia das procivis e militares para o plano de seguridade social corres- postas de Emendas à Constituição, de responsabilidade do
pondem~ 7,3% do total de gastos com-o EPU.
Senhor Presidente da República.
No que concerne, especificamente, aos parágrafos 1? e
O maior montante dos gastos com ·o .EPU vinha sendo
custeado com os recursos da seguridade social. Com a vigência 29 , que tratam da contribuição para a aposentadoria, do ponto
da Lei n• 8.212, de 24 de julho de 1991, esses encargos deverão, de vista dos funcionários que se encontram em atividade,
no entanto, ser re_duzidos, por força do artigo 17, nas seguintes tem-se que o escopo p_rincipal da Emenda é alterar a natureza
proporções: até 55% eml992; até 45%, em 1993; até 30%, -da aposentadoria, fazendo-se com que deixe de ser direito
do servidor, derivado de contraprestação do Estado por_serviem 1994; até 10%, a partir de 1995.
Revelando ter pressa quanto à adoção 'do plano de bene- ços prestados, para assumir feição de caráter meramente previfícios dos servidores públicos e seu custeio atra:vés das contri- denciário ou contributivo.
Ainda em relaçã_o ao custeio dos benefícios, a proposta
buições deles aCvindas, o Governo pretende, ainda,_ introduzir
no Ato das Disposições ConstituCiOnais Transitórias outra de que seja assumido também por inativos e pensiOnistas,
deve,_se, de imediato, considerar que os atuais titulares de
Emenda, a relativa ao artigo 89, do seguinte teor:
"Art. 89 A União_, os Estados e os_ Municípios aposentadoria-s- e pensões, lriam, todos, argüir na Justiça, se
aprovarão, em noventa dias, no âmbito das respectivas aprovada a Emenda, se ela seria aplicável a quem já se enconcompetências, a lei de que trata o § 1<;> do art. 40, tra em gozo do benefício. No mínimo, então, o que o Governo
da Constituição ...
está propondo aos aposentados e_ pensionistas é maiS uma
Sr. Presidente, Srs. Senadores:.
. . -·-----.-~ ·- batalha judicial, mais um desafio para ver quem tem mais
Analisando-se as Emendas, do ponto de vista_do mérito, força; atitude, aliás, muito característica do atual Governo.
terão elas, ao menos, alguma repercussão positiva?
Quanto á proposta contida no parágrafq 5~Lrel_ativa aos
Absolutamente não.
-critérios e maneiras para se proceder ã revisâ;p- dos valores
Afora os irrecuperáveis prejufzos impostos ·a -cat~goria de proventos e pensões, julgo que as mudançaS preconizadas
dos funcionários públicos, pela desmotivação-que um tal estí- pelo Senhor Presidente da República visam mais a atirar a
mulo negativo desencadeia, há o aspecto financeirO relativo categoria dos aposentados ã discriminatória situação vigente
à fíinitàção de gastos, que é inexpressiva, confqrme demonstra
no regime autoritário do que, propriamente, a compriniir as
o Dr. José Luiz Campos, em su·as Notas- sobre a Proposta despesas com a manutenção do atual estoque de be.g~cios,
do Governo de Emenda à Constituição (Emendão), referentes seg_tJndo a expressão do Dr. José Luiz Campos, antes mencioaos Artigos 40 e 42 e parágrafos.
D-ªrlo._
Segundo ele, ''no que concerne ã limitação de gastos
_ A propósito, transcrevo, a seguir, comentários realizadOs
(§§ s~ e 79), o impacto deverá ser inexpressivo a curto prazo, pe'Jo Dr. Campos sobre o parágrafo 49 do artigo 40 da atual
princfpalmente pelo fato de que as amplas reestruturações Çonstituição, com o fim de demonstrar a total insensibilidade
de escalas de remuneração efetivadas recentemente, abran- do Senhor Presidente da República na área social, pois, sabigendo servidores civis e militares, já tiveram seus efeitos _finan- da_mente_,_ a_ categoria dos aposentados e pensionistas, em sua
ceiros estendidos aos inativos e pensiOiúsfãi,- aTe-or do § 4~> esmagadora maioria, é constituída por pessoas desprovidas
do art. 40 ora vigente.
de outros recursos para sobreviver que não os proventos e
"Quanto à extensão da exigência de contribuição aos pe!!sÕes, não po~endO, por isso, sofrer a erosão que irá imporinativos e pensiorilsfus, trata-se de questão eminentemente lhes a falta de revisão simultânea, e na mesma proporção
controversa, que certamente haverá de suscitar p.fetensÇles d3..r:e_muneração dos servidores em ;:t._4viçl~de._ .jurídicas no que respeita ao·prlncípi6 co:tlstitt.icionardo direito
Eis as suas considerações:,
adquirido.
.
_
"O preceito contido no atual parágrafo 49 foi saudado
"Caso sejarit rei:novidos os obstáculos, 1.! imedi~ta impo~ pela categoria dos servidores públicos como a principal consição de contribuição a inativos e pensionistas, de acordo com quista entre os direitos sociais contemplados na Constituição
os percentuais hoje vigentes, implicaria dobrar a arrecadação de 1988. Por representar a garantia da preservação do ''status''
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adquirido pelo servidor quando em atividade, o novo

dir~ito

opera como antídoto contra a prática perversa (e bastante
comum no regime das Constituições- anteriores) de achatamento sistemático e deliberado dos valores dos proventos e
pensões. Isto era feito, até 1988, pelo atendimento de pleitos
salariais dos servidores em atividade mediante reestruturação
de escalas de referência npmérica e reclassificação e transformação de cargos e funções. Não sendo extensivos aos inativos

e pensionistas, esses benefícios propiciavam um tratamento
discriminatório pelo qual se atenuavam os efeitos_ da erosão
dos vencimentos dos servidores ativos, com exclusão dos inativos e pensionistas, que compõem uma subcategoria sem poder

de pressão política.
"A proposta de assegurar aos inativos e pensionistas sO~
mente a revisão geral a que se refere o artigo 37, X, da Constituição revigora, ná prática, a antiga Súmula -n~> 38- do STF
(Reclassificação posterior à ap<Ysentadoria não ·aproVeita ao
Servidor aposentado).
"Há quem considere, com certa razão, que o benefíciO
atual torna excessivamente gravosas e complicadas as inicia:.
tivas do Governo no"sentido da reestruturação e aprimoramento dos planos de remuneração do funcionalismo. Esta
realidade, no entanto, deve ser superada através de solução
de meio-termo que não implique o resgate de critérfOs fá
ultrapassados, por injustos e discriminatórios."
Em vista de tUdo isso, há o Congresso Nacional que impede seja derrogado o atual § 4' do art. 40 da Constituição,
pois, sem estarem inscritas na Constituição tOdas as garantias
estipuladas naquele dispositivo, haverá, com toda a certeza,
prejuízos irrecuperáveis para aposentados e pensionistas, com? •. de resto, para os funcionários que- se encontram em plena
attvtdade, como pretendo demonstrar mais â frente.
____ _
Em assim sendo, se aos próprios funcionáríos_ que se encontram em ativldade, o Governo vem _impondo sucessivas
e pesadas perdas salariais, o que não fará com aposentados
e pensionistas, sem nenhum poder de- barganha com b Governo?
Levá-los-á, certamente, da atual situação de pobreZa à
mlsériã-e à penúifã:
De fato, a situação de pobreza já está s_endo vivida pela
imensa maioria dos funcionários públicos aposentados e pelos
pensionistas, bem como pelos funcionárioS_ que- se encontram
em atividade, apesar de todas as normas que foram inscritas
na ConstituiçãO para impedir a degradação de seus proventos,
pensões e vencimentos e o retorno da categoria ã degradante
situação por ela vivida no passado. Sem essas garantias, a
classe dos servidores públicos será impediosamente conduzida
ao h?lo~USt(),_ sob a alegação de que seu sacrifíciO- é o ato
que 1rá resgatai a grave crise que tanto atormenta o País.
Justifico méU temor, Senhor Presidente e Senhores Senadores, apresentando-lhes alguns dados demonstrativos da defas~gem salarial imposta aos funcionários -públicos pelo atual
Governo. no período compreendido entre março de 1990 e
setembro de 1991, tendo por base o valor do salário mínimo~
Em março de 1990, um funcionário que ·se encontrava
na última referéncia do Nível Superiái (NS-25),,_ Coin todã:S
as vantagens, exereendo cargo DAS-2, do Grupo de Direção
e Assessoramento Superior, com opção pelos favores da Lei
I'l9 6.732179, percebia o equivalente a 62,60 saláifOs Iriínimos.
Em setembro último, seu vencimento não ia além de 25,43
salárioS mínimos, o que representa ·uma- defasagem salarial
equivalente a 37,17 salários mínimos . .
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De acordo com frios números, tendo em vista o caso
em tela, a vertiginosa e acelerada queda nos vencimentos
dos funcionários públicos assim se manifesta:
- em março de 1990, o \Aalor do vencimento, que era
de Cr$230.014,82, correspondia a 62,60 s3Jários mínimos, cujo
valor era de Cr$3 .•674,06;
~-em setembro do mesmo ano, portanto, seis meses
após, a defasagem já era de 12,27 salários mínimos, ou de
, Cr$78.828,40, pois os vencimentoS dO funcionário íoram cciúigí?os para Cr$323385,36, correspondentes a 50,33 salários
mtmmos, à época ftxados em Cr$6.425,14 mensais;
. .- ~nc~ ~eses depois, em feYereiro de 1991, a defasagem
Já atmg~a a Cr$361.282,46 ou a 22,73 salários mínimos estabelecidos,. então, em Cr$15.895,46, uma vez que Os ven~ímentos
do funciOnário em questão estavam fixados em Cr$633"~733,33,
correspondentes a 39,87 salários mínimos;
-em setembro último, a defasagem em número de salários mínimos já chegava a 37,17 ou a Cr$1.560.758,22, tendo
Sido os vencimentos do funcionário Iim-itãdõs -a
Cr$1.068.441,78 ou a 25,43 salários mínimos de Cr$42.000,1ÍO.
Note-se, Senhor Presidente, Senhores Senadores, que,
nos cálculos apresentados, não foram considerados os abonos
que, no decorrer d_o período, foram acrescidos ao salários
mínimo, o que, se feito, contribuiria para agravar ainda mais
a defasagem dos_ vencimentos dos servidores públicos.
Não pensemos, porém, que essa defasagem salarial atinge
somente os funcionários públicos civis. Padece também seus
~efastos efeitos a categoria do15 funcionários públicos militares,
tgualmente. ameaçada de perder direitos que lhe são garantidos
pela Constituição, uma vez que uma das prOpostas de Emenda
do_ Senhor Presidente da República, a que se refere ao parágrafo 7~, estabelece qu-e o limite dos valores dos proventos
e pensões, além de atingir os servidores ciVis, alcança também
os servidores públicos militares, suprimindo benefício há muito tempo concedido ã categoria, cujoS integrantes, quando
da reforma, passam a receber o soldo correspondente ao posto
subseqüente.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Situação não menos degradante é a que está sendo vivida
pelos aposentados e pensionista da Previdência Social.
Todos temos acompanhado com o mais vivo intere-sse
o dra~át.ico desenrolar da desesperada luta dos aposentados
pelo drrelto de terem o valor do benefício corrigido na mesma
proporção da última correção do salário míilimo ou seja
147,6%.
'
'
Da mesma forma, todos temos assistido com a mais pro~
funda rev_o_lta a todos os atas de: vileza das a_!.ltoridades governamentais que estão jogando com sentimentos de pessoas
idosas, ora prometendo pagar-lhes mais, se assim o determinar
a Justiça, ora apresntando os mais sórdidos sofismas para
reafimar seus propósitos de manter comprirriidos os valores
dos benefícios - constituindo-se, na verdade, este último
escopo, aquele que mais motiva áfria siinha contra os aposentados.
A verdade é que, por conta da desvinculação das aposentadorias e pensões do salário mínimo, a defasagem daqueles
benefícios, quando iguais ou superiores ã Cr$42.000~00, passou a ser; a partir de agosto último, tendo-se por base o
valor do benefício em número de salários mínimos, da seguinte
ordem:
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Esses dados relativos à compreensão nos valores das aposentadorias, publicados no jornal Folha de S. Paulo, em 17
de setembro de 1991, em artigo assinado por Gabriel J. de
Carvalho, intitulado Aposentadoria sofre achatamento que
Constituintes quJseram evitar, são explicados da seguinte forma: uAs aposentadorias superiores?"
Ao piso não subiram 147,6% (correção de Cr$17.000,00
e 42.000,00) porque foram desvinculadas do salário mínimo.
"Em setembro, houve apenas a incorporação do abono
de 54 6% baseado_ na variação da cesta básica. Assim, cinco
salári~s ~ínimoS em agosto correspondiam a Cr$85.000,00.
ou cinco vezes Cr$17 .000,00. O benefício de setembro é de
Cr$131.410.00, ou 3,13 vezes o salário mínimo de
Cr$42.000;00''~-

-

-

Sr. Presidente, Srs. S~nadores,
_
Como neste País nos acostumamos a uma enxurrada de
índices, que todos os -dias nos b-ombã.rdeiam o cérebro para
evidenciar a escalada desenfreada da inflação, a escassez de
alimentos provocada pela queda espantosa da Ultima safra,
a enésima- co-rreção anual dos p~eços dqs combustíveis, das
tarifas públicas e da alíquota de todos os impostos, dos alimentos e dos veículos, dos medicamentos e dos aluguéis, das mensalidades escolares e dos preços da prestação de serviços dos
profissionaiS âã. saúde, como, de resto, a ascensão contínua
e acelerada dos preços de todas as matérias-print(!s, de todos
os bensde capital, de bens móveis e imóvei~ e de todos os
serviços, por tudo isso, Senhor Presidente, temo que não tenhamos sequer ~em l!_l_ais ~_.sensibiljdade ou a capacidade de
discriminaçáo para perceber o significado do atual pleito dos
aposentados da Previdência Social.
A luta dos aposentados, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
é para que também seja corrigido o valor do benefício que
recebem, porquanto o Governo deixou de atribuir-lhes o percentual de 147,6% aplicado ao salário mínimo em setembro,
como se a categoria não fosse constituída, de seres humanos
com necessidades básicas a serem supridas, como se eJa não
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sofresse também todo o pesado impacto das estratosféricas
taxas de inflação existentes no Brasil e de todos os aumentos
que, a ca-da instante, são proces.s.ados em nossa economia
corroída pela onipresente ganância de lucros fáceis. Sim, porque a montanha dos índices e dos problemas económicos que
pesa sobre as cabeças dos brasileiros os tem feito esquecer
até mesmo o valor da vida humana. Dessa maneira, a Nação
torna-se insensível ao drama de milhões de aposentados e
permite a prática do roubo social.
Temos, assim, Sr. Presidente, Senhores Senadores, que
voltar, urgentemente, a olhar a face de nossos anciões, de
nossos aposentados, seus semblantes cansados pelos anos de
trabalho prestados â sociedade, seus corpos desgastados pelo
peso dos instrumentos_das fábricas, das oficinas, dos escritórios
e dos c~mpos, durante todo o penoso processo que transformou este País nas últimas décadas.
Temos que, novamente, voltar a olhar suas necessidades:
de alimentos, a quem ajudou a saciar a Nação; de moradia,
a-quem chegou aos últimos dias da vida com a aflitiva obrigação de pagar todos os meses o aluguel da casa que lhe oferece
o repouso na velhice; de .segurança_ mfnimã a quem consuriliu
a Saúde em longos e pesados anos de trabal~o_; e de pouquinho
d_e paz, a quem sentiu a própria vida esv3.ind0-se juntamente
com toda a energia que arrebataram â Naçãc:;> brasileira.
Temos, enfim, que entrar_ nos lares desses br_asil_eiros.
para quem a aposentadoria tornou-se sacrifício supremo, e
deles ouvir suas queixas, a exemplo daqueles que me relata,
em lúcida carta. uma desconhecida velhinha, senhora de um
dos tantos sofridos aposentados_ brasileiros, contando-me todas as angústias do casal.
~Assim escreve-me ela sobre o infortúnio que lhe vem
impondo o Governo: "Meu marido ganhava_ em março 6,08
salários mfnimos, Cr$103.000,00. Durante seis_ meses, o Poder
Executivo não aumentou o salário mínimo~ e--um dos motivos
( ... )foi para não aumentar o benefício do aposentado. De_u,
em maio, 10,58% de abono, em agosto passou esse abono
para 54,60%.
Expondo-me a fó_rmula_q_uejulga deva_serulilizada para
recompor o poder aq-uisitivo do marido aposentado, ou melhor, para impedir a tragédia_ da corrosão ac_elerada do valor
do benefício que lhe é devido, sem fazer referência ao pe_rcentual de 147,6%, disserta: ''0 abono mais a variação dQ INPC
(entre 76 a 80%) deveria ser o novo benefício, mas ocorre
que o meu marido recebeu agora em outubro (competência
setembro) Cr$159.794,56 ( ... ).Este benefício corresponde a
3,80 salários mínimos. Então, perdeu e muito. Não, não é
possível. O Congresso não vai fazer nada?"
Indignada, prossegue: "O Poder Executivo alega falta
de dinheiro. E as fraudes, os repasses para o INSS e os demais
descalabros, o aposentado é quem vai pagar!" E mais: "o
INSS-mudou a data de pagamento dos benefícios. Nosso contfáti:fde aluguel tem cláusula para o 5~ dia útil do mês seguinte,
de acordo com o recebimento do benefício, o que acaba inviabilizando qualquer orçamento doméstico.
Finaliza ela em seu pungente depoimento: "Eu como
uma simples Dona-de-casa e responsável pelo orçamento, que,
mesmo como o aumento integral, o custo de_ vida (aumento
de preços em geral) já nos tirou todo ele."_
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Deixo-lhes â reflexão essas simples palavras de uma donade-casa de meu Estado. Traduzem, por certo, todo o desespero de -';llilhões de aposentados do Brasil, governado por
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queni não demonstra possuir sensibilidade alguma em relação
aos problemas humanos.
. Por fim, de.ixo-IheS algumas palavras do Salmo 70, própnas do homem que se sente envelhecer, -muito oportunas
para o atual momento dos aposentados brasileiros.
Meu Deus, livrai-me das mãos do iníquo.
Das garras do inimigo e do opressor.
Porque vós sois, 6 meu Deus, minha esperança.
Senhor, desde a juventude, vós sois minha esperança. Ó Deus, não vos afasteis de mim,
Meu Deus, apressai-vos em me socorrer.
Sejam confundidos e pereçam
os que que atentam contra minha vida.
Sejam cobertOs de vergonha e confusão
os que procuram minha desgraça.
E, dia após dia, também minha língua exaltará
vossa justiça,
Porque ficaram cobertos de vergonha e confusão
Aqueles que buscavam minha perdição.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES;
Albano Franco - Alfredo Campos - Aluizo Bezerra
- Áurelo Mello -Cid Sabóia de Carvalho -Dario Pereira
-Fernando Henrique Cardoso- Hanrique Almeida- Hugo Napoleão- Iram Sarai Vã -:_João Calmon- Jon~ Pilih~i
ro - Josaphat Marinho- José Eduardo- José RichaMarluce Pinto :..:.. Nelson Wedekin - Ronaldo Aragão Teotónio Vilela Filho- Wilson Martins.
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São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 403, DE 1991
Institui o Ano Nacional do Adolescente, o Dia Nacional do Adolescente e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1,. Fica instituído o ano de 1992 corno o Ano Nacional do Adolescente.
Art. 29 O Ministério da Criança, com a colaboração
dos Ministérios da Saúde, da Educação, da Justiça, da Ação
Social e do Trabalho e da Previdência Social e das Secretarias
dos Desportos, da Cultura e do Meio Ambiente, determinará
as medidas que se fizerem necessárias, coordenará as promoções alusivas ao evento e emprestará cooperação às atividades
empreendidas pela comunidade com esse objetivo.
Parágrafo único. Para o desenvolvimento dessas a_tividades o Ministério da Criança poderá solicitar a colaboração
de entidades públicas e privadas cuja finalidade se relacione,
direta ou indiretamente, com o bem-estardes adole_scentes.
Art, 3,. O MiniStério- da_ Criança prestará, ao Munidpios que realizarem promoções alusivas ao Ano Nacional
do Adolescente, o apoío e a orientação necessários à sua
execução.
Art. 4"' O Ministério -da Criaça, favorecerá a instalação,
em cada Município dos Centros do Adolescente, espaço destinado a congregar atividade_s e pessoas interessadas em favorecer a cidadania do adolescente, be_m como a jmplantação dos
ConseUtos Muniçipais dós Direitos da Criança e do Adolescente previstos na Lei n• 8.096, de 13-7-90.
Art. 5,. Fica institUído o Dia Nacional do Adolescente
a ser comemorado no dia 21 de setembro de cada ano.
Art. 6'-' Esta Lei entra .em v_igor na data de_ sua publicação.
Art. 7~ Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Antes de
inídai a·-apfeCiàÇão da Ordem do Diil, a Presidência sente-se
no dever de encarecer mais uma vez aos Srs. Senadores a
permanência em BrasíJia até a próxima segunda-feira, dia
16, a fim de que a próxima segunda-feira, dia 16, a fim de
Justificação
que se possa apreciar toda a matéria no âmbito do Senado
Cerca de um terço da população brasileira é constituída
Federal e do Congresso Nacional.
de adolescentes, compreendidos na faixa entre os 10 e 20
No que diz respeito ao Congresso Nacional, a Presidência, anos de idade. Esse estrato populacional tão numeroso carece
além da sessão convocada para às 19 horas de hoje, tenciona, de atenção especial por encontrar-se na chamada "idade críticom o apoio de todos os Srs. Senadores, realiza:r: ama~hã, ca", quando se dá a transição entre a fase desçompromissada
às 10 horas, uma sessão do Congresso e,_ da mesma forma, da infância e a idade da responsabilidade do adulto .
-- ·
·
-·
na quinta-feira.
. -· Trata-se, por outro lado, de uma fase não meramente
O Presidente da Câmara dos Deputados já aquiesceu transicional, mas -de mudã.riÇas biológicas profundas e de sérias
em ceder o plenário da Câmara para ã realização da sessão definições psicológicas. Nas últimas décadas a adolescência
do Congresso Nacional.
v.em sendo considerada o momento crucial de desenvolvimento do indivíduo, aquele que ~niarca não- só a aquisição da
Portanto, teremos sessão do Congresso às 19 horas de
hoje, amanhã às 10 horas, e quinta-feira, também, ãs 10 horas imagem corporal defiilitíva: como também a estruturação final
da personalidade.
da amanhã.
Os adolescentes constituem a força potencial de trabalho
É muito provável que o SenadO realize sessões sábado que irá suceder, imediatamente, a população adulta hoje engae domingo, para apreciar matérias que, a jufzo das Lideranças jada na produção em todos os postos, desde os mais simples
e o assentimento do Plenário, sejam consideradas relevantes até os mais complexos cargos diretivos. Eles representam não
para a sociedade brasileira.
só a continuidade, mas as esperanças de melhores dias para
Em razão disso, o apelo que transmito aos eminentes Sua própria geração e para as gerações futuras._ Neles estão
Senadores é no sentido de que cancelem compromissos por- postas as expectativas do Brasil de vir a conquistar um_ lugar
ventura assumidos nos seus respectivos Estados, e dessa forma de destaque no concerto das nações.
se garanta o quorum indispensável no Congresso e no Senado
O projeto de lei que ora submeto à sábia deliberação
Federal para a apreciação de todas essas matérias de compe- dos _Senhores Parlamentares t~m o_ sentido de despertar a
tência tanto do Congresso como do Senado.
Nação para a importância de seus jovens. Nossa esperança
é que esta inicíatiVa se frutifique em· ml.iiféis outtas qüe irão
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me- asseguiar ao- adóleScerite brasileiro o merecido lugar em nossas
sa, projetes que serão lidos pelo Sr. 19 Secretário. atenções.
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Junto a esta justificação, como anexo, o documento-intitu~
lado Programa Prioritário de Atenção Integral ao Adolescente
Brasileiro em Nível Municipal: A implantação do Centro do
Adolescente e outras Políticas de auto.ria de Salvador Celia
e Beatriz S. Behs, que a -ilustra e completa.
Conto merecer dos ilustres pares o necess-áriO acolhimento e apoio a esta iniciativa.
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1991. - Senador
PedrÔ Simon.

DOCUMENTO CITADO PELO A-UTOR
Programa prioritário de atenção integral ao adolescente brasileiro em nível municipal:
_
A IMPLANTAÇÃO DO CENTRÇJ DO ADOLESCENTE
E OUTRAS POLITICAS
Organizadores:_ Salvador Celia
Coordenador-Geral do Vida Centro Humanístico
Béatriz S. Behs
Supervisora da Unidade da Saúde do Vida
Ceritro Humanístico
-PORTO ALEGRE, NOVEMBRO DE 1991
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I - O adolescente: Considerações Teóricas
A adolescência é uma etapa evolutiva peculiar ao ser
humano. Nela culmina todo o processo maturativo -biopsicos
social do individuo. Por isso, n&o podemos cc:>ni]5re-ender a
adolescência estudando s_eparadamente os aspectos_biológicos,
psicológicos, sociais, culturais ou po1íticos. Eles são indissociáveis e é justamente o conjli.litó de suas características que
confere unidade ao fenómeno da adolescência.
Até há algum tempo atrás, a adolescência era considerada
meramente uma etapa de transição entre a infância e a idade
adulta. Sua caracterização era feita a partir das mudanças
biológicas (físicas), que marcavam esse mótne:nto evolutivo
do ser humano. Nas últimas décadas, contudo, a adolescência
vem sendo considerada o momento crucial do desenvolvimento do indivíduo, aquele que marca não só· a aquisição
da imagem corporal definitiva como também a estruturação
final da personalidade. É uma idade não só com caraclerfsticas
biológicas- próprias, mas com uma psicologia e até mesmo
uma sociblogia peculiar.
Reserva-se o termo Puberdade (do latim pubertate =sinal
de pêlos, barba, penugem) para as modificações biológicas
dessa faixa etária e adolescência (do latim adolescere =crescer) para as transformações psico·sociais que as aCompanham.
A adolescência, período compreendido teoricamente entre os 10 e os 20 anos, se caracteriza, entre outros, pelos
seguintes itens:
--
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-crescimento físico acelerado;
-redefinição da imagem corporal;
-maturação da função reprodutiva;
- culminação do processo de separação/individuação
com os pais busca da independência;
-estabelecimento_ de uma escala de valores ou de código
de ética próprio;
-busca de modelos de identificação no grupo de iguais;
- estabelecimento de um padrão de confronto com a
geração precedente;
-desenvolvimento psíquico e afetivo intenso;
-grande criatividade;
-alta capacidade de um plano de vida.
Quais seriam as condições a serem preenchidas para assinalarmos que um adolescente está ingressando na idade adulta?
lo;.) Estabelecimento de uma identidade sexual e possibilidade de estabelecer relações afetivas estáveis;
2') Capacidade de assumir compromissos profissioriais
e manter-se ~'independência económica";
3~) Aquisição de um sistema de valores pessoais (moral
própria);
49) Relação de reciprocidade com a geração precedente
(sobretudo com os pais);
Em termos etários, isto ocorria por volta dos 25 anos
na classe média brasileira, com variaç6es para mais óu para
menos de acordo com as condições sócio-económicas da família de origem do adolescente.
A partir dessas breves considerações iniciais, referenteS
a caracterização do momento de vida dos adolescênte, poderemos imaginar o porquê de investirmos nessa faixa etária, com
Programa de Atenção Integral ao Adolescente.
-2-

O. Adolescente brasileiro

-Em- relação ao adolescente brasileiro, cabe discutirmos

aqui algumas considerações que nos pareçam pertinentes:
Quando nos referimos ã Hcrise"" da adolescência contemporânea, estainos na verdade considerando os processsos de
transformação psicológica que experimenta~ aqueles jovens
que pertencem aos estratos sócio-económicos mais diferenciados, que têm o que comer, o que vestir, que têrD. satisfeitas
suas necessidades mais elementares.
Em relação a grande maioria da população adolescente
brasileira, a realidade é um pouco diferente:
Esses adolescentes muitas vezes vêm de famí1ias onde
já aconteceu uma quebra do vínculo familiar; os lares já foram
destruídos, e as necessidades básicas, muitas delas, não atendidas, tais como: saneamento básico, vacinas, cuidados com
a saúde, nutrição, oportunidades de esporte, cultura, lazer,
etc.
Esses adolescentes limitam-se a vivenciar apenas as modificaçõe~ __çorporais, não se permitindo ao Hprivilégio" ~ao "luxo" deste período -de moratória ou preparação para a idade
adulta, o qual destina-se exclusivamente aos jovens cuja preocupação com a sobrevivência imediata é secUndária.
O adolescente brasileiro por estar mais preocupado com
a luta pela subsistência, não freqüenta a escola; a ele não
é permitido a "crise da adolescência'': ele se lança a um mercado de tra,balho precocemente e recebe salários irrisórios,
muitos deles, cuidam dos irmãos menores, para a mãe poder
trabalhar.
.
É muito comum -entre esses adolescentes o "ingresso'•
na vida adulta mais precocemente em relação aos adolescentes
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de outros níveis mais privilegiados: constituem famílias entre
15-20 anos, passam por experiências de ter que prover o sustento físico e emocional de bebês quando eles ainda não conseguem prover nem mesmo o seu próprio sustento físico, nem
tampouco o seu lado emocional.
A esses adole$centes não é permitida, por _essas condições
sociais anteriormente citadas, a oportunidade de espaço para
conviverem com grupos de adolescentes que sabemos é muito
importante neste momento d(l_ vida. Não lhes é permitido
também o exercfcio de sua cidadania (entendendo-se cidadania como sendo a condição ou a qualidade da pessoa na plenitude de seus direitos de cidadão), as oportunidades de esporte,
lazer, cultura, debates. saúde, informações ...
A seguir coloco alguns dados referentes ao perfil do adolescente brasileiro:
2-A -Aspectos Demográficos

1980: 27.870.000
1990: 31.130.000
2000: 36.140.000

Distribuição Urbano/Rural:
15-19 Anos
1960: 7.260.000 45_%J]rbana
1970: IO.Z70.000 56% Urbana
1985: 12.930.000 71% Urbana

FONTE: ONU/IBGE

FONTE: ONU/PNAD

População I O - 19 Anos:

No momento em quê o contingente de adolescentes atinge
30% do total de nossa população, superando a proporção
dos demais países da América, não é preciso enfati~ar sobre
a importância dos. cuidados com a sat;íde, educação, lazer,
cultura, cidadania desses jovens (atenção integral).

Educar implica em transniítir valores, preparar para o
futuro e- ajudar a viver o presente. Por isso é necessário que
a Escola para os adolescentes seja diferente_ da Escola_ do
adulto. É necessário mostrar a realidade vinculaQa com avivência prática do contexto sócio-político-cultural:-Indispensável é relacionar a· Conteúdo pedagógico com --a realidade
do adolescente, do seu-mundo, da sua reg_ião, do seu bairro.
É bem clara a relação entre Evasão Escolar e atas infracionais
e delinqüência. b necessário repensar a ESCola, com um permanente questionamento da mesma.
2-C - Aspectos Referentes ao Trabalho

Jovens (10- 19 .-.nos) Economicamente .A,tivos "
:Hcirríensló ... í4.15-19
1970
19,2%
62%
!980
20,2% 64,8.%
1985
48,5% 89,2%
Rural

Mulheres!0-14
6,4%
8,6%
20,1%

!5-19
24,5%
31,2%
44,7%

TRABALHO E ESTUDO
Jovens de 15

19 Anos

Áreas Urbanas 33%
Áreas Rurais 56% Se estima que em 1984 500.000 jovens viviam nas ruas
(Meninos de Rua)
FONTE: PNAD

Com relação ao trabalho, dificilmente o adolescente obtém um trabalho adequado e uma remuneração digna. O adolescente, muitas vezes, entra cedo no mercado de trabalho
como contribuição â renda familiar e só consegue trabalho
----:-=------::--------------marginal.
2-B- Aspectos Referentes 11 Educaçao
Existem bons trabalhos e maus trabalhos.
Jovens Matriculados em Escolas
Pesquisa realizada em Canipinas mOstra que quem tiabalha e estuda, tem mais estabilidade_ (e:q uilíbrio) do que os
10-14 anos
15 -19 anos
que não trabalham.
1%0:54%
!960: 17%
- 45% dos adolescentes que não estão na escola vivem
1984:80,9%
1984:44%
em carência absoluta- MENINOS DE RUA
FONTE: PNAD 1984
Z..D-~~I_Jectos Referentes à Saúde
1. Fenômenos prévios que podem afetar a saúde do
_adolescente~

Analfabetismo na Adolesctncia
1981: 31%
1986:33%
ÁREA RURAL: 47%
FONTE: Anais do III Congresso Brasileiro de Adolescência
1989

Evallllo Escolar
Dos 6 aos 1O anos: 80%
Dos I O aos 14 anos: 81,6%
FONTE: Anais do 111 Congresso Brasileiro de Adolescência
1989

-genéticos
-problema perinatais (íritr3Ut6rinos e do parto)
-crescimento e desenvólvimento pós-natal
-nutrição
~-escola

-família ·
-cultura/meio ambiente
- situação econômica
2. Fatores que favorecem ou afetam a saúde do adolescente:
- cultura e seus valores
-sociedade e sua ideQlogia
-família
-sistema educativo
-- organização política
-situação econômica
-violência
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-trabalho
_
-condutas de risco e .os amigOS-- educação sanitária -existência, acesso e qualidade de serviços de atenção
integral e/ou especializada da saúde/doença do adolescente
3. Causas de consUlta mais freqüentes:
-problemas psicológicos
-problemas dç pele
-dificuldades escolares
-problemas ginecológicos
-gravidez
-doenças sexualmente trasmissíveis .
4. Educação sexual, anticoncepção, gravidez e aborto,
doenças sexualmente tranmissíveis:
_ _ __ _
O aumento da incidência de gestações na adolescência
está relacionado a múltiplos fatores biopsico~sociais_entre os
quais se salienta o fenômeno da antecipação da menarca que
tem ocorrido desde o final do século passado.
A prevenção da gestação na adolescência englc...>a a Educação Sexual e a Anticoncepção, que devem ocorrer no seio
·da famt1ia, ou na escola com a participação da família ou
nos programas de Atenção Integral ao Adolescente.
· Numa pesquisa feita pela Benfam verifica-se que somente
6% das adolescentes com menos de 15 anos usam algum método de anticoncepção na 1' relação, e apenas 13% das adolescentes entre 15 e 17 anos usam algum método de anticoncepção
na 1• relação.
___ _
Em relação à AIDS, percebe-se que a faixa etária onde
o número de casos é mais elevado é a partir dos 25 anos
até a faixa de 35 a 39 anos. Isso é passfvel de ser trabalhado
em termos de prevenção durante a adolescência.
2~E-Aspectos

Referentes ao uso de Drogas
Uma avaliação do uso mostra que o lnfcio se dá a partir
dos 12 anos, havendo uma preferência pelas substâncias volá~
teis, por seu baixo custo e fácil acesso. Grande parte da popu~
lação que lança mão das drogas é de baixo poder aquisitivo
prevalescendo aí a cola, loló e outros solventes. Pelo fácil
acesso às medicações em farmácias, o uso de tranquilizantes
e outros medicamentos são também signific"ativOs.
Entre os escolares, em torno de 25% já fizeram uso de
alguma droga. Já entre os alunos de esc_qlas de Medicina 30
a 40% haviam experimentado e 15 a -30% riüuifinham o uso
mesmo que eventualmente.
2-F-Aspectos Referentes à Mortalidade
Causas de morte mais freqlientes em adolescentes 10 a
19 anos no Rio de Janeiro -1985
19) Causas externas
29) Patologia do aparelho circulatório
39 ) Patologia do aparelho respiratório
4•) Neoplasias
5•) Afecções mal definidas
69) Enfermidades do sistema nervoso
FONTE: Lolio, C.M ET AL
Uma característica do adolescente é a impulsividade e
a agressividade com uma sensação de nipotência e invencibilidade onde a morte não existe.
As principais causas de mortalidade na adolescência são:
acidentes, homicídios e suicídios sendo a mortalidade no Bra~il
de 70 mortos por 100.000 habitantes por ano. O trânsito representa um dos principais agerifes de morte e de seqüelas físicas
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e psíquicas posteriores. Segundo dados estatísticos para cada
morte existe 45 internações e 1.300 consultas.
O adolescente cuja faml1ia e/ou sociedade não se proteje,
está mais sujeito a agravos de sua_saúde física e mental.
A violência pode ser desencadeada por ele mesmo ou
dirigido contra ele pela sua característica vulnerabilidade. É
importante salientar que os aspectos preventivos devem ser
iniciados o mais precocemente possível, de preferência desde
os primeiros anos de vida.
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- PESSOAS OCUPADAS DE 10 1\ 17 ANOS,
POR RAMOS DE ATIVIDADE
BRASIL

1981
llgrlcola
40.9

Serviços

\8.3
lndÜS!rla

\U

1986

~·tJ§BOOmoutras

Serviços
20.7

7-f>

Const. Civil

3.9
Indústria
\4.11

FornE: IBGE
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15 • TAXA DE ATIVIDADE DAS PESSOAS OE 10 A 17 AIJOS,
POR ORANDES REOIOES E SITUAç.I.O 00 DOMICILIO
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FUENTE: IBGE
DIAGNÓSTICO NACONSULTA DE ADOLESCENTES
categoria de
Diagnósticos
I. Cárie
2. Dermatologia

3.0.RL
4. Dist. Psicossoc.
5. Parasitose Int.
6. Dist. Nut. Cresc.
7. Ap. Locomotor
8. Sist. Nervoso
9. Gastro-Intest.
1O. Ap. Reprodutor
11. Oftalmologia
12. Sist. Urinário
13. Hematologia
14. Pr. Espec. Puberd.
15. Cárdio-Vascular
16. Ap. Respiratório Baixo
17. Outros

Masc.
%
66,7

Ordem de
FreqUência
1
33~Q_ _______
2
___19,4
5
31,9
4
32,6
3
19,4
5
17,4
6
13,9
7
10,4
11
8,3
12
12,2
9
8,3
12
10,8
10
13,5
8
14
6,9
13
3,8
15

Fem.
%
61,9
32,6
40,5

22,3
20,7
26,8
21,6
18,9
20,7
21,3
15,2
13,7
11,3
7,9
5,8
3,0
1,8

N- 1.000
% = Porcentagem (do total da amostra) que apresentou determinado diagnóstico
FONTE: Chipkevitch et al. Jornal de Ped. 65(4)1989

Ordem de
FreqUência
I
3
2

5
8
4

6

9
8
7
1b
11
12
13
14
15
!iS

Total
%
64,1
32,8
30,7
26,8
26,323,4

19,6
16,6
15,9
15,3
13,8
11,2
11,0
10,6
5,5
4,9
2,8
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RELAÇÃO DE 22 DIAGNÓSTICOS MAISFREQÜEN'fES
NA CONSULTA DO ADOLESCENTE
Quantidade .
395
162
80

?iagnósticos
1. Cârie
2. Parasitose Intcst.
3. Rinites

4. Baixa Estatura -5. Anemia&
6. Dist. de Refraçao
7. Cefaléia N. Vasc.
8. Disl. Emoc. e de Cond.
9. Dor Abdommal Recorr.
10. O bcsidade
li. Pt. Alba
12. Dist. Dinam. Familiar
13. Vulvovaginitcs
14. GinecOmast ia
15. Enuresc
16. Escoliose
17. Sínusopatias
18. Rinofaringire Aguda
19. Obstipaçao
20. Asma
21. Cifosc
22. Dor em Membros Inf.

69

• 65
64

(SeçÍío II)
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DISTÚRBIOS PSICOSSOMÁTICOS,
. DORES CRÓNICAS E OUTRAS SOMATIZAÇ6ES
.
NA CONSULTA DO ADOLESCENTE

N. Masc. N. Fem. N. Total
Distllrbió.< Psicossomáticos
Dores Cfônicas e Recorrentes
Outras Somatí7.aÇCes
Total
Porc(!ntagem dos diagnósticos

58
57
53
52
49
47
47
36
33
30

Diagnósticos por adolescente
FON'fE: Chipkicvitch et ai.

82
62
8
!52
17,8%
0,53

119
201
135
197
14
22
268
420
25% 21,8%
0,82. 0,7

Porcentagem das mulheres de 15 a 24 anos de idade, com
experiência sexual pré-marital que usaram método anticon-

cepcional na primeira relação. segundo a idade na primeira

relaçao.

"29

Idade na primeira
Uso de métodos
N
rclaçãa pr6;narital
(%)
Zl
< 15
6,0
108
f27
. 15- 17
13,2
291
28
18- 19
23,4
124
24
20-24·
20,1
68
TOTAL
1.457
TOTAL(*)
14,9
600
75,6% do Total
e') lnciui 8 casos cuj3: idade na primeira re[açao e ignorada.
FONTE: Chipkevitch et ai. Jornal de Ped. 65(4) !989
FONTE: Bemfan
28

-,~

Us.o de O[lticoncepcional

n~

primeira relação SE'xuat pré-marital

Mulheres de 15-24 onos dP idade com experiência sexual pré·marital
rNSMIPF- Bttnil, 1986
'

"usou

IDADE NA PRIMEIRA

RELAÇ~O

SEXUAL PRt-MARITAL
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ld•dt a porid>ri-. nllpoco d! tsterll!::ç!o
Muthcrcs ener'ilizadn

PNSMIPF- Cwil, 1986
IDADE NA (POCA

DA

~STERILlZAÇ~O

PARIDAO( NA (POCA

DA (STERlLIZAÇliO

O<=

o•-•
l"lt

ta I<>·N

~"

\

19%

\

fll .....
16%

l1l .....

24%
/

DISTRIBIDÇÃO DO NÚMERO ACUMULADO
DE CASOS DE AIDS
SEGUNDO SEXO E IDADE BRASIL 1980-1989
Grupo
Etário
(Anos)

Total

Sexo

Masculino
%

N"

Feminino
N"
%

N"

%

Menos de 1
Ola04
05a09
15 a 19
20a24
25 a 29
30a 34
35 a 39
40a44
45 a49
SOa 54
55 a 59
60 a mais
Ignorado

33
30
33
142
574
1.095
1.315
1.008
667
394
178
123
100
101

0,5
0,6
2,4
9,8
18,8
22,5.
17,3
11,4
6,8
3,1
2,1
1,7
1,7

41
31
11
26
95
123
92
51
48
21
15
12
14
3

7,0
5,3
1,9
4,4
16,2
21,0
15,7
- 8,7
8,2
3,6
2,6
2,0
2,4
0,5

74
61
44
168
669
1.218
1.407
1.059
715
415
193
135
114
104

1,2
1,0
0,7
2,6
10,4
19,0
21,9
16,5
11,1
6,5
3,0
2,1
1,8
_1,6

TOTAL

5.835

100,0

586

100,0

6.421

100,0

0~6

(*) 1989 (Dados preliminares até a semana 17, terminada em 29-4)
Dados 5oujcitos à revis.\o.
·
FONfE: Boletim Epidemiológico AIOS. Ministério da Sa!lde.
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- Variáveis sociais e uso de drogas entre estUdantes
da rede estadual de dez capitais brasileiras, 1987

ASSOCIAÇÃO ESTATÍSTICA(a) ENTRE O USO DE DROGAS(b) E:
Defasagem
nos estudos
-(c)

Trabalho

Capitais
Betêm

Sim

Belo Horizonte

Sim
Sirii

Brasflia
Curitiba
Fortaleza
Porto Alegre
Recife

Sim

Sim
Sim
-(c)

Sim
Sim

Salvador
sao Paulo

Sim

Sim
-(c)

Sim

Sim

-(c)

Sim

Sim

uma vez na vida, com exceçao de álcool e tabaco.

(c)'Nesses casos, detectou-se uma maior porcentagem de usuá-

Moradia em
rua asfaltada

-(c)

-(c)
Sim

-(c)
-(c)
-(c)

-(c)
-(c)
-(c)

Sim

(a) p < 0,05 pelo leste do Oui2.
(b) Uso de qualquer das drogas pesquisadas, pelo menos

Pai com Z'
Grau/Superior

Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim

Rio de Janeiro

Pais separados
falecidos

-(c)
-(c)
-(c)

Sim'

Sim

-(c)
-(c)
-(c)
-(c)

-(c)

-

-(c)
-(c)

&! referem ao total de óbitos dos antigos Estados da Guanabara (CAPITAL) e Rio de Janeiro
(INTERIOR).

3- Para 1977 os dados

rios, mas sem significação estatística.
FONTE: Lolio, C.M. ET AL
FONTE: Carlini. F... A ET AL.

Mortalidade proporcional (%) por causas externas em adolescentes (lO- 19 anos) residentes em algumas Unidades da
Federaça.o para os anos 1(_177, 1980 e 1985. -

Unidade da
Federaçao

Mortalidade

Proporcional (%)
1980. 1985

1m

Distrilo Federal
Goiás

42,1

52,4
50,5
45,3
44,0

53,9
44,9
41,5
45,8
57,0
58,8
47,9
51,6

55,6
53,0
42,1
51,6
62,1
68,9
55,1
61,0

Minas Gerais

39,4

Espírito Santo;
Rio de Janeiro
sao Paulo
Paraná
Santa Catarina
Rio Grande do Sul

50,5

52,9

56,6

são-

1 - Únicos dados disponfveis para 19"17
os~ da Capital
(Goiânia)
·
2 - Dados não disponfveis para o ano de 1977

3 - _Justificativa
Justifica~se

um Programa PrioritáriO de Atenção Integral
ao Adolescente Brasileiro quando entendemos:
-Saúde como resultado de prevenção.
-Adolescente como·um ser integral (Cidadania) como
resultado das ações voltadas à saúde, à cultura, ao lazer, ao
esporte, ao bem-estar.
Os principais fatores de- risco (passíveis de prevenção)
na adolescência são:
-Abuso e violência intrafamiliar
- -Prostituição
-Abandono :-_Meninos de Rua
--Dificuldades escolares
-Evasão escolar
-Atos delinqüenciais
-Gravidez e aborto

-DST/AIDS
-Depressão/Suicídio

-Tabaco/Álcool/Drogas
-Acidentes
-Homicídios
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Características de um Programa de Atenção
Integral ao Adolescente Brasileiro

4 - Objetlvos
4.1- Objetivos Gerais
Proporcionar condições favoráveis ao desenvolvimento
biopsicos-social dos adolescentes, aproveitando e direcionando o intenso potencial deste momento da vida para atividades
sadias e positivas, e assim conseguir sua cidadania.
Basicamente,--oferecer ..espaço" físico e emocional para
acolher este momento da tão especial em suas características.
Com isto, estaremos favorecendo o exercício da cidadania
destes adolescentes cidadãos (pessoas em pleno gozo de seus
direitos civis e sem direitos políticos), independentemente do
nível sócio-económico e cultural a que_ p_ertenÇam.
4.2- Objetivos Específicos
Parágrafo único: 1 e 2
1) Estimular, em primeiro lUgar, a formação de uma co.missão municipal, para estudar, debater e defender os diversos
aspectos que dizem respeito ã adolescência, formada por representantes governamentais, das escolas, da área da saúde,
da comunidade, dos adolescentes, enfim, de pessoas sensibilizadas com a idéia do resgate da cidadania desses. jovens.
2) Criação a nlvel municipal de Centros do Adolescente,
espaço que propicia informações, debates, terapia, discussões
e aconselhamento terapêutico sobre a adolescência para a
população em geral: pais, professores, adolescenteS,- téCnicos
da área, etc., com os seguintes objetivos:
-estimUlar a formação de lideranças e grupos, prática
essa desestimulada a algum tempo

-proporcionar informações sobre saúde _
-divulgar o Estatuto da Criança e do Adolescénte- oferecer e sensibilizar o adoles.ce.n_t.e para prática das
alternativas saudáveis como forma de prevenção: biblioteca,
videoteca, esportes, teatro, oficina de artes, etc.
-propiciar grupos de orientação vocacional
-realizar cursos profissionalizantes
- oportunizar a colocação de empregos
-oferecer apoio à famflia desses adolescentes
-oferecer apoio às dificuldades escolares
---propiciar grupos com os professores
-combater a ociosidade permitindo o desenvolvimento
das aptidões de cada adolescente
, -_.,.-desenvolver no adolescente o gosto pela cultura, o
espírito crítico, oportunizando acesso às atividades artísticas
-desenvolver no adolescente o gosto pelo esporte, atividades de lazer com vistas ao caráter integrados e socializados
dessas atividades
-proporcionar condições para que o jovem atue na preservação e conhecimento do meio ambiente
-capacitar jovens com cursos do tipo agente comunitário, prevenção de drogas, etc.
-referendar adolescentes para os sistemas de atendimento de saúde a nível secunóário e terciário quaildo necessário

5 - Modelo de Centro do Adolescente
Obs.: O modelo a seguir proposto não necessita ser necessariamente feito na sua totalidade. Basicamente o que deveria
ser mantido é a ideologia do projeto: oportunidade de encon-
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tros e debates com adolescentes, criando-se, se

po~sível,

uma

comissão municipal para estudar todos os aspect~~ que dizem
respeito à adolescência.
-O Centro do Adolescente é uin serviço--Prlbiic_o e gnúuúO

do Governo do Estado ou dos municípios. Busca integrar
as ações das Secretarias de Educação, Saúde, Trabalho e Cultura, Ciênd::i e Te_cnologia e outros afins, junto com o Conselho da Criança e do Adolescente.
Seu principal objetivo é se~ um C~ntro de Atendimento
Referência e Informações â Adolescência, proporcionando
condições para que o adolescente entre 10 e 20 anoS tenha
um desenvolvimento integral e integrado.
O CeD.tió- do Adolescente está também dirigido ~os pais,
professores, técnicos e demais pessoas que lidam com adolesM
centes ou com eles se preocupam de alguma forma.
O atendimento é feito por uma equipe de técnicos e estaM
giáiioStedidos pelas Secretarias (Educação, Saúde, Trabalho,
Cu1tura, etc).
Como modelo de equipe, esta pode ser assim composta:
-2 psicólogos, 2 assistentes sociais,-1 orientador educaM
cional, 1 psicopedagogo, 1 pediatra, 1 professor de educação
fíSica~ 1 advogado, 2 professores, 1 bibliotecário e mais 6
estagiários, 1 professor de teatro.
-As atividades propostas são as seguintes:
1 - Atendimento Individual
Todo o adolescente encaminhado ou que procura o Centro espontaneamente, é atendida individualmente por um dos
técnicos da equipe. Nesse atendimento procura-se diagnosticar
o problema e levantar alternativas de solução no próprio CenM
troou através de encaminhamentos a recursos da comunidade.
2- Atendimento de Grupo
2.1 -Grupos de coilvivência- os adolescentes são divididos em grupos por~ faixa etária: de 10 a 13 anos, de 14
a 16 anos, de 17 a 20 anos. A partir daí, participam de reuniões
semanais, coordenadas por um técnico onde são debatidos
assuntos de interesse próprio do grupo.
2.2- Grupo de pais - são feitas reuniões com pais e
familiares, para esclarecer, informar,_orientar e trocar expeM
riências sobre adolescência.
3- Sessóes de Vídeos
Semanalmente ou com maior freqüência são promovidas
sessões de vídeos relacionados com adolescênCia e posteriorM
mente discutido o tema abordado.

4 - Oficina de Artes
É um espaço que procura favorecer a expressão e a criatiM
vidade dos adolescentes através do desenho, da pintura, da
colagem, tricô e croché, da argila, etc.
5 - Oficinas de Saride
Semanalmente é íe-ífa -uma oficina onde se trabalham asM
suntos de prevenção de saúde, por exemplo: DST/AIDS, gravidez e aborto, anticoncepção, aleitamento materno, drogas,
vacinações, etc.
6 - Esportes e Recreação
Usa-se uma sala (uma das maiores) -pará ã prática da
aeróbica, da capoeira, da ginástica, etc.
No caso de o_ Centro não possuir quadras esportivas próprias, promove~se junto às praças públicas as atívidades esportivas comõ vôlei, futebol, etc.
Nos momentos de recreação usaMse o pingMpong~-os jogos
de dama, o xadrez, o pega varetas, o gamão, etc.
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7 - Biblioteca
,Aqui temos a assinatura d_e ieVíSfas_d_estinadas aos jove-its
e jornais locais. Podemos contar também com doações de
livros.
O objetivo, além da consulta e empréstimo de livros,
propõe-se a estimular a cultura e o hábito da leitura.
8 - Oficina de Teatro
'Visa oportunizar ao adolescente a expressão de seu moM
menta de vida, encenando situações até mesmo do seu dia
a dia. no sentido de ser melhor c,ompreendido.
9 - Consultaria Escolar
Auxilio a estudantes com dificuldades no aprendizado
ou no comportamento a nível escolar.
10 - Colocação em empregos
_ Na medida do possível, tentar manter entidades credenM
ciadas que recrutem adolescentes para o trabalho.
11 - Comitê da Adolescência
Atividade que visa oportunizar a criação -de uin fórum
permanente de debates (com adolescentes, professores, técnicos, pais, comunidade e representantes governamentais), a
respeito dos assuntos e interesses desta faixa etária.
12 - Relacionamento Interinstitucional com Referência e
Contra-Referência
O centro do adolescente funcionará como um centro de
referência para os assuntos da adolescência, ofereCendo seu
espaço físico para encontros, palestras, debates, e referendando seus adolescentes para os serviços 2 anos e 3 anos
e viceMversa.
Para este modelo de centro, o espaçõ físico necessário
deve contar com:
-2-salas para atendimento individual
- 2 salas para atendimento em grupo
-1 sala de vídeo
-1 sala de estar "pãra os adolescente-s (,;,. clube) com
mesa de pingMpong, almofadas, jogos, som
-- 1 biblioteca
- 1 espaço para recepção
-1 sala para atividades esportivas, teatro e oficina de
artes
-1 sala para os técnicos
-1 secretaria com almoxarífado
- 1 sala do coordenador
-1 cozinha
-2 banheiros
Os seguintes recursos mãteriais, seriam necessários para
este modelo de centro:
-material de escritório e~ geral
-1 escrivaninha para cada técnico
- 40 cadeiras
- 4 armários com chaves
-1 arquivo
-1 máquina de datilografia
-1 calculadora
-2 quadros murais
- 6 cestas de lixo
-estantes_
-bancos
-fogão, geladeira, pia para cozinha, armários de cozinha
- 20 almofadas grandes para o chão
- 1 aparelho de vídeoMcassete
- I aparelho de TV
- 2 quadros verdes

o-
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- 5 assinaturas de revistas
- 2-assinatutas__de jornais
-jogos
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·
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Porto Alegre, 26 a 301agosto189
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre o Estatuto da Criança __e do A-dolescente, e dá outras providências.

(À Comis~"ão iúi Educação- decisão _TerminativO.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 404, DE f991
Altera o art. 20 da Lei 8.036, de 11 de maio de
1990, estabelecendo novas hipóteses de movimentação,
pelo trabalhador, de sua conta vinculada no Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1' O art. 20 da Lei 8036, de 11 de maio de 1990,
que dispõe sobre _o Fundo de_ Garantia do Tempo de Serviço
- FGTS, passa a Vigorar acrescido do seguinte inciso XI:

"Art. 20. ·······························-~-~····-······
XI- ampliação ou reforma da casa própria, observadas as seguintes condições:
a) o imóvel a ampliar ou a reformar seja o único
do titular da conta vinculada;
b) o valor do imóvel seja inferior~aõ-Vàlor máximo
financiável pelo Sistema Financeiro da Habitação;
c) o mutuário esteja trabalhando há, no mínimo,
3 (três) anos SOb o regime doFGTS, na mesma empresa
ou em empresas diferentes;
-d) a operação seja financiável nas condições vigentes para o SFH."
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data _de_ sua publicação.
Art. 3~ RevOgam-se_ as dispo-sições em contrárío.
Justificação
Criado pela Lei n~ 5.107, de 1966, o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço- FGTS tinha como principal objetivo

Dezembro -de 19<.J1

explícito proteger o trabalhador contra a demissão itriotiv~~ci.1
em substituição ao Fundo de lndenizações Trabalhistas, que
garantia o pagamento de indenização em dobro aos empregados demitidos sem justa causa e que gozassem de estabilidade na empresa.
Do ponto de vis~a do trabalha~or, o fG:r~- re'pfesentoU;
sem dúvida, um retrocesso, p-ois- a estabilidade foi substituída
por Uma CompensaçãO pecuniária não equiValente à segurança
que a situação anterior representava: Do po1_1to de vista d~
política social do Governo, a instituição
FGTS teve como
resultado prático a viabilização do Banco Nacional de Habita~
ção, ao qual asse:gurou recursos para grandes aplicações imobi~
li_á~ias, algumas das quais voltadas para o trabalhador de baixa
renda.
ALei no 8.036, de 1990, que alterou a legislação do FGTS,
parece aproximar-se da idéia que antecedeu a criação do Fundó-- qual seja a de assegurar a constifuição de: um património
para o trabalhador. Nesse sentido, as hipóteses_de saque da
conta vinculada, que antes abrigavam situações como casamento, aquisição de equipamento para atividade económica
ou para início de atividade comercial, foram restritas aos se~
guintes casos principais: despedida sem justa causa, extinção
da empresa, aposentadoria, ausência de depósitos por mais
_de 3 anos e aquisição de moradia própria.
O presente Projeto de Lei, em que pese a introduzir
uma nova hipótese de movimentação da conta vinculada, mantém-se fiel ao espírito que norteou o legislador na elaboração
da Lei n" 8_.036/90. De fato, a nova hipótese amplia o conceito
expresso nos incisos V, VI e VII do art. 20 da referida lei,
emprestando ao conceito de habitação um significado mais·
moderno, que passa a incluir não apenas a aquisição de moradia, como também a melhoria dos padrões de habitabilidade
de moradias deficientes.
Finalm.efl.te, n-Um país- como o nosso, em que o ato de
morar tem sido uma sucessão de incertezas, resultante de
um jogo de interesses que beneficia prioritaríamente os mais
bem aquinhoados, um Projeto como este--deverá representar
mais uma esperança para os que ainda acalentam o legítimo
sonho da casa própria.
Na certeza de que os nobres Senadores saberão reconhecer a oportunidade da proposição, contamos com o seu apoio
para sua integral aprovação.
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1991. Senador Nelson

ao

_Wedekin.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990._
Dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e dá outras providências.

Art. 20. A conta vinculada do trabalhador ao FGTS
poderá ser movimentada nas seguintes situações:
I - despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de_
culpa recíproca e de força maiór, coinprovada com pagamento
dos valores de que trata o art. 18;
II -extinção total da empresa, fechamento de quaisquer
-de -seus -estabelecimentos, filiais ou agências-, supressãO :de
parte de suas atividades, ou ainda falecimento do empregador
individual sempre que qualquer dessas ocorrências implique
rescisão de contrato de trabalho, comprovada por declaração
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escrita da empresa, suprida, quando for o caso, por decisão
jUdicial transitada em julgado;
-_- -III -aposentadoria concedida pela Previdência SOCial;
IV- falecimento do trabalhador, sendo- o saldo pago
a seus dependentes, para esse fim habilitados perante a Previdência Social, segundo o critério adotado para a concessão
de pensões por morte. Na falta de dependentes, farão jus
ao recebimento do saldo da conta vinculada os seus sucessores
previstos na lei civiJ, indicados em alvará judicial, expedido
a requerimento do interessado, independente de inventário
ou arrolamento;
V- pagamento de parte das prestaçõe_s decorrentes de
financiameritO- habitacional concedido no âmbito do Sistema
Financeiro da Habitação- SFH, desde que:
a) o mutuário conte com o mínimo de três anos -de trabaM
lho sob o regime do FGTS, na mesma empresa ou_em empresas
diferentes;
b) o valor bloqueado seja utilizado, no mínimo, durante
o prazo de doze meses;
c) o valor do abatimento atinja, no rriáXirno, Oite-nta por
cento do montante da pre.stação;
VI -liquidação ou amortização extraordinária do saldo
devedor de financiamento imobiliário, observadas as condições estabelecidas pelo Conselho Curador, dentre elas a de
que o firiarieiamento seja concedido no âmbito _do SFH e
haja interstício mínimo de dois anos para cada movimentação;
VII- pagamento _total ou parcial do preço da aquisição
de moradia pr6pría, Observadas as seguintes condições;
a) o mutuário- deverá contar com o mínimo de- três anos
de trabalho sob o regime do FGTS, mi mesma empresa ou
empresas diferentes;
- b) seja aOperação financiável nas condições vig"erites para
oSFH;
VIII- quando permanecer três anos ininterruptas a parM
tir da vigência desta Lei, sem crédito de depósitos;
IX- extinção normal do contrato a termo, inclusive o
dos trabalhadores temporários regidos pela Lei n9 6.019, de
3 de janeiro de 1979;
X- suspensão total do trabalho avulso por período igual
ao superior a noventa dias, comprovada por declaração do
sindicato representativo- da categoria profissional.
§ 1o A regulamentação das situações previstas fiOs inciM
sos I e II assegurará que a retirada a que faz jus o trabalhador
corresponda aos depósitos efetuados na conta_ vinculada d_uM
rante o período de vigência do último contrato de trabalho,
acrescida de juros e atualização monetáiüt.; deduzidOs os saM
ques.
§ 2"' O-Conselho Curador disciplinará o disposto no inciso V, visando a benefiCiar"- os trabalhadores de baixa ie-ilda
e a preservar o equilíbrio financeiro- do FGTS.
§ 39 O direito _de adquirir moradia com recursos do
FGTS, pelo trabalhador, só poderá ser exercido para uin único
imóvel.
§ 4"' O irri6Ve1 objeto de utilizaÇâO â() FGTS SO-mente
poderá ser objeto de outra transação com recursos do Fundo,
na forma que vier a ser regulamentadapelo Conselho Curador.
§ 5"' O pagamento da ietirada ãpós o -p-eiíõdOi)revisto
em regulamento, implicará atualização monetária dos valores
devidos.
- -

(A Comissão de Assuntos Sociais- decisão termiM
nativa.)
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_O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os projetos
que acabam de ser lidos serão ·publicados e remetidos à comis·
são competente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Beneviàesf~ A Presi·
dência recebeu, da Prefeitura Municipal de São Paulo, o Ofício
n' S/66, de 1991 (n' 408/91, na origem), solicitando~ nos termos
do disposto no parágrafo único do art. 33 das Dispúsições
Transitórias da Constituição Federal. autorização para emitir
ciilco bilhões, quinhentas e quarenta e _sete milhões. novecentas e noventa e guatro mil, duzentas _e _cinqüenta e nove
Letras Financeiras do Tesouro do Município de São Paulo
(LFTMISP), para os fins que especifica.
A matéria será despacha~a à Comissão de Assuntos EcoM
nôrnícos.
- O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) o tempo destinado ao Expediente.
PassaMse à

Esgotado

ORDEM DO DIA
Itens 1 e 2:
Discussão. em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 109, de 1991 (n' 1.448/91, na Casa de origem), de iniCiativa
do Presidente da República_,_ que dispõe sobre a Instituição
dO Programa Nacional de Financiamento da Cultura e dá
outras providências. (Dependendo de pareceres das Comissões de Assuntos Económicos e de Educação).
DisCuSsãO, em turnO único, do Projeto de Lei do Senado
n"' 162, de 1991, de autoria do Senador Francisc;o Rollemberg,
que cria incentivos ã promoÇão de natureza cultural e artística.
(Dependendo de pareceres das Comissões de Assuntos EconóM
rilicos e de Educação).
Solicito do nobre Senador e Líder Fernando Henrique
Cardoso os pareceres das CorniSsôes de Assuntos Económicos
e de Educação, em conjunto.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB SP. Sem- revisão do orador.) -Sr. Presidente., Srs. Senadores,
-eu pediria a V. Ex~s que me fosse concedido um prazo de
prorrogaçãO de mais uma hora. porque eu não gostaria de
relatar esse projeto sem que os Srs. Senadores tivessem o
texto em mãos.
Se não houver inconveniente, como o Regimento faculta,
eu pediria uma hora de prorrogação e relataria, símultanea~
ment~, os itens 1 e 2, que dizem respeito à me~ma matériã.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi·
dência consulta as Lide~anças partidárias se concordam com
o espaço de tempo requerido pelo Relatór e Líder Fernando
Henrique Cardoso.
Como vota o Líder do PMDB?
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- "Sim".
OsR.: PRESIDÉNTE (Mauro Benevides) :..._Como vota
o Líder do PDS?
O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS- PA)- "Sim".
O SR. PRESIDENTE (Mauio Benevides)- Como vota
o Líder do PFL?
O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE) - "Sim".
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)"- Como vota
·
o Líder do PDT?
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O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF)- "Sim".
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Como vota
o Líder do PSB?
O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB- RS)- "Sim".
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) __.Como vota
·
o Líder do PT?
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP)- "Sim".
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi·
dência dispensa-se de solicitar a aquiescência da Bancada do
PSDB porque há o entendimento de que, implicítamente,
sendo Relator o Líder, haja por parte da Bancada a concordância com o prazo.
Fica, portanto, concedido o prazo de 60 minutos ao nobre
Líder Fernando Henrique Cardoso, para que S. Ex' ultime
seu parecer, que esperamos seja brilhante como todas as suas
intervenções nesta CaSa.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Obri·
gado, Sr. Presidente, pela gentileza das referências de V.
Ex', que é muito generoso_.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 3:
Votação em turno único, do Projeto de Lei do
Senado n• 171, de 1989-Complementar, de autoria do
Senador Fernando Henrique Cardoso, que define, nos
termos do inciso I do art. 161 da Constituição Federal,
o valor adiciona'do para fins de cálculo da participação
dos municípios na Receita do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de_ TranSportes Interestadual e ln termunicipal e de Comunicação, tendo
PARECERES favoráveis, sob n•' 428, de 1990,
e 260, de 1991, das Comissões
- de Assuntos Econômicos; e
- de Constituição, Justiça e Cidadania.
A Assessoria da Mesa, numa aferição visualizada~ entende que no plenário estão, no momento, apenas 3"! Srs~ Sen~do
res. Como se trata de lei complementar que extge a mamfestação favorável de 41, a Mesa retira matéria de apreciação
nesta sessão, esperando que, na próxima oportunidade, tenhamos um quorum que ultrapasse o mínimo exigid_Q de 41 Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 4:
Discussão, em turno único do Projeto de Lei da
Câmara n• 86 de 1991 (n'4.784/90, na Casa de origem),
de iniciativa 'do Presidente da República, que dispõe
sobre a preservação, organização _e profeção dos. ac.ervos documentais privados dos presidentes da Republica
e dá Outras providências, tendo
- PARECER favorável, sob n•457, de 1991, da Co·
missão
- de Educação.
A matéria ficou sObre a mesa durante cinco sessões ordinárias para recebimento de emendas, nos termos do art. 235,
II, alínea "d" do Regimento Interno.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.

bé:iemhro cte

1991

Os _SrS.' Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
--A provado.
_A maté!ia va! à sanção.

(É o seguinte o projeto aprovado.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 86, DE 1991
(N• 4.784/90, na Câmara dos Deputados)
De iniciativa· do Senhor Presidente da República
Dispõe sobre a pre_servação, organização e proteção
dos acervos documentais- priVados dos presidentes da
República e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 1o Os acervos documentais privados de presidentes
da República e o acesso ã sua consulta e pesquisa passam
a ser protegidos e organizados nos termos desta lei._
Parágrafo único. A participação de pessoas físiCas ou
jurídicas de direito privado,. detentoras de acervo presidendal,
nos benefícios e obrigações decorrentes desta lei, será voluntária e realizada mediante prévio acordo formal.
Art. 29 Os documentos que constituem o acervo presiR
dencial privado são na sua origem, de propriedade do presidente da República, inclusive para fins de herança, doação,
ou ve-nda.
Art. 3o Os acerVos documentais PrivadOS -dos presidentes da República integram o património cultural brasileiro
e ·são- declarados de interesse público para os fins de aplicação
do § 1~ do art. 216 da Constituiçã-o- Federal, e são sujeitos
às seguintes restriÇões:
I - em caso de venda, a União _terá dir~ito ~e preferência;
e
II- não poderão ser alienados para o exterior sem manifestaÇão expressa da União.
CAPITULO II
Do Sistema dos Acervos Documentais Privados
Dos Presidentes da República
Art. 4~ Os aceryos d_ocumenta"is privados dos presidentes da República ficam organizados sob a forma de sistema
que compreende o conjunto de medidas e providências a serem
levadas a efeito por entidades públicas e privadas, coordenadas
entre si, para a preservaÇão, conservação e acesSo aos aCervos
documentais privados dos presidentes da República, mediante
expresso consentimento deles ou de seus sucessores.
Parágrafo único. O ·sistenia atucirá de forma integrada
aos sistemas nacionais de arquivos, bibliotecas e museus.
Art. 5o O sistema dos acervos documentais privados dos
presidentes da-República terá participação do Arquivo Nacional, Instituto Brasileiro do Património CuftUial- IBPC, Museu da Repúblíca, Biblioteca Nacional, Secretaria de Documentação Histórica do Presidente da República é, mediante
acordo, de outras entidades públicas e pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que detenham ou tratem de acervos
documentãíS presidenciais.
Art. 6" O sistema de acervos documentais privados dos
presidentes da República, através de seus participantes, terá
como objetivo:
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I - preservar a memória presidencial como um todo num
conjunto intt:grado, compreendendo os icervos privados arquivíSticos, bibliográficos e museológicos;
II- coordenar, no que diz respeito às tarefas de preservação, conservação, organização e acesso aos acervos presidenciciis priVados, as ações dos órgãos públicos de documen-

tação e articulá-los com entidades privadas que detenham
ou tratem de tais acervos;
III -manter referencial único de informação, capaz de
fornecer ao cidadão, de maneira uniforme e sistemática, a
possibilidade de localizar, de ter acesso e de utilizar os documentos, onde quer que estejam guardados, seja em entidades
públicas, em instituições privadas ou com particulares, tanto
na capital federal como na região de origem do presidente
ou nas demais regiões do País;
IV- propor metodologia, técnicas e tecnologias para
identificação, referência, preservação, conSei"Vaçãb,- organização e difusão da documentação presidencial privada; e
V - conceituar e compatibilizar as informaçóes referentes à documentação dos acervos privados presidenciais aos
documentos arquivísticos, bibliográficos e museológicos de
caráter público.
_ _ .Parágrafo único; O acesso a dOcuinentos sigilosos fica
sujeito aos dispositivOs legais que regulam a segurança do
Estado.
Art. 7~ O sístenia de acervos documentais_ privados dos
presidentes da República será coordenado pela Comissão Memória dos Presidentes da República, que atuará em caráter
permanente junto ao Gabinete Pessoal do Presidente da República.
§ í 11 A Comissão será composta pelos titi..il3.res do Arquivo Nacional, Instituto BraSileiro do Património Cultural
- IDPC, Museu da República, Biblioteca Nacional, Secretaria de Documentação Histórica do Presidenté dã RePública,
Departamento de Documentação da Secretari3.-Gera1 da Presidência da República, como membros natos, por titulares
de outras entidades integrantes do sistema, e por personalidades de notóiiO saber a experiência em arquivologia, bibJioteconomia e documentação em-geFãl, designados_ por decreto
do Presidente da República.
§ 29 Além dos membros designados pelo Presidente da
República, participarão das reuniões da Comissáo, com-direito
a voz mas não a voto, os titulares de entidades ou detentores
de acervos admitidos formalmente ao sistema.
§ 3~ A Comissão terá por Secretário-ExecutiVO o tittilãr
da Secretaria de Documentação Histórica do Gabinete pessoal
do Presidente da República.
§ 49 A COmissãO- pOderá delegar poderes a subcomissões, que atuarão junto ao Secretário-Executívo._·: · _· '
§ s~ A Organização e o funcionamentó dá "COriliSSão
serão regulados através de seu regimento interno.
§ 6~ A participação na Comissão Memória dos Presidentes da República será considerada de natureza relevante
e não remunerada.
§ 7~' A Secretaria-Geral da Presidência -da República
e o Gabinete Militar da Presidência da República prestarão
apoio adminiStranvo- ã-COffiissão.
§ 811 As despesas relativas a transporte e a hospedagem
dos membros da Comissão serão efetuadas na forma do disposto no art. 17 desta lei.
Art. 89 Compete â Comissão Memória dos Presidentes
da República:
·
-
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I -estabelecer política de proteção aos acervospresidenciã:is--p-dvados;
II -assessorar o Presidente da República nos assuntos
referentes à sua documentação; ·
III -opinar sobre os projetes suscitados por mantenedores de acervos para fins de concessão de apoio técnico,
humano ou financeiro;
IV- opinar sobre a celebração de convênios-entre mantenedores de acervos e entidades públicas, e fiscalizar sua
execução;
V- apoiar, com recursos técnicos e financeiros-, a preservação, conservação, organização e difusão dos acervos;
VI- definir as normas básicas de conservação, organização e acesso necessárias à garantia da preservação dos documentos e suas informações;
VII- assegurar a manutenção do inventário geral e registro dos acervos privados presidenciais, bem como suas condições de conservação, organização e acesso;
VIII -estimular os proprietários de acervos privados a
ampliar a divulgação de tais acervos e~o _a_ces_s_o a eles;
IX- manifestar-se nos casos de alienação de acervos
presidenciais privados, em conformidade com o art. 3~ desta
lei;
X -fomentar a pesquisa_e_a cOnsulta a acervo_s, recomendar proVidências para sua: gat'afifía; e
XI- estimular a iniCiativa privada a colaborar com os
mantenedores de acervos, para a preservação, divulgação e
acesso público.
Art. 911 Os órgãos participantes dO sisten'la de acervos
documentais dos presidentes da República atuarão de forma
articulada, cabendo, especialmente:

e

I - ao Instituto Brasildrõ dO Património Cultural, apoiar
e~pecíficos de interesse do sistema,
fornecendo os meios técnicos, finariceiros e- administrativos
a instituições de documentação ou a detentores de acervos
presidenciais priVados;
II- ao Arquivo Nacional, a orientação técnica relativa
ao acervo arquivístico, a organização de centro de referência
de acervos presidenciais que reúna e coloque à disposição
dos interessados informações sobre documentos arquivísticos,
bibliográficos e niriSeológicos, de n~tureza públi~ 9Q privada,
dos presidentes da República, e a manutenção de setor de
arquivos privados presidenciais apto a receber doações de
documentos dessa nat_ureza;
III --ao Museu da República e outros setores do Instituto
Brasileiro do Património Cultural, a orientação técnica rela- -·tiva ao acervo museológico;
IV- à Biblioteca Nadonal, a orientação técnica relativa
-ª9 _'!c~Úvq bib.Jiográfiço;
_ ·__ --. · ~--. _
V - à Secretaria de Documentação Histórica do Presidente__ çfa República, organizar, durante cada ma_l).dato presidencial, o acervo privado do Presidente, adequando-o ao esta~
belecimento nesta lei; e
__ _Y_I- à Fundação Casª çle Rui Barbosa, à Fundação Joaquim N abuco, aos serviços de documentação do Ministério
da Marinha, do Ministério da Aeronáutica e do Ministério
-do EXército, 3.o Arquivo Histórico do Ministétio das Relações
Exteriores, às demais entidades públkas de documentação
e, mediante acordo, às pessoas físic_as ou jurídicas de direito
privado ligadas à docurrientação, tais como o Centro de Pes-quisa e Documentação da História Contemporânea da Fundação GetUlio Vargas, o Instituto Histórico -e,- Geográfico Brasi-

qs projetes ou programas
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Ieiro e a AssociaÇão dos Arquivistas Brasileiros, as atiVidades
complementares.
CAPÍTULO III
Da Organização do Acervo Documental Privado
Do Presidente em Exercício
Art. 10. O acervo documental do cidadão eleito Presi~
dente da República será considerado presidencial a partir de
sua diplornação, mas o acesso a ele somente se- fará mediante
expressa autorização de seu titular.
______ _
Art. 11. Com o ~objetivo de organizár 0- iiCervo documental privado do Presidente da Repúblic~ ~~-~~ercíciÇ!, fiCa
criada, como órgão integra~ te dO Gab_inete Pessoal do Presidente da República, a Secretaria de Documentação Histórica,
ã qual compete:
I - coordenar e gerir a formação ·cto acervó privado do
Presidente da República, a partir do levantameD.to, preservação, conservação e orgaflização dos doCumentos e informações complementares;
_ ___
II- registrar _cronolOgicamente as atiVídades do,.Presidente da República e ~- fatos decorrentes do exercício do
mandato presidencial; e
III -realizar trabalhos de pesquisa histófica ~ documental relativos ao acervo, ao presidente e à sua época.
Art. 12._ A Secretaria de Documentaç-ão Histórica Será
dirigida por um Secretário, que exercerf a coOrdenaÇão dos
assuntos, ações e medidas referentes ao acervo documental
privado do Presidente da República.
__
Parágrafo único. - As atiVídades de apqio técnico e admj~
niStrativo daSecretaria de Documentação Histórica serão -desempenhadas por técnicos, requisitadõs, de acordo com alegislação relativa à Presidência da República, do Arquivo Nacional, do Instituto Brasileiro do Património ·çultural, da Biblioteca Nacional e de outros órgãos federais de documentação.
Art. 13. Ao final do mandato presidencial, os documentos tratados pela Secretaria de Documentação Histórica
do Presidente da República serão entregues '!()_ ~i~ular: _
Parágrafo único. Os documentos privados não recolhidos pelo Presidente_ da República ao -final do mandate- terão
destinaçãO definida pela Comissão Memória dos Presidentes
da República.

CAPÍTULO IV
Dos Mantenedores dos Acervos
Documentais Privados de Presidentes da República
Art. 14. As entidades, públicas ou privadas, ou as pessoas físicas manteil.edoras de acervos documentais presidenciais privados, poderão solicitar dos órgãos públicos orientação
ou assistência para a·-sua ·organização, _m·anute-nção __e preservação, e pleitear apoio técnico e fi1_1anceíro _d~ pod"ei público
para projetas de fins educativos, científfco_s ou_tült~rais. -:
Art. 15. O apo-iO referido no- artigo_ a~teiiOffiC:afá condicionado a que:
I - os detentores dos acervos adiram â Política de acervos
documentais presidenciais privados formulada pela Comissão
dos Acervos Documentais Privados dos President~~ da República e cumpram sua< orientação técnica, visando -ão atendimento à coletividade; _
. _ ... ____ .
II- os projetas tenham finalidade educacional, científica
ou cultural;
III- os acervos sejam acessíveis à corisulta pública e
à pesquisa, com exceçâo das restríçóes previstas em leí:
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§ 19 _Fica assegurada a consulta ou pesquisa, para fins
de estudo ou trabalho, de caráter técnico ou acadêmico, mediante solicitação fundamentada.
-- § 29 O pesquisador ficará estritamente -sujeito âs normas de acesso e às recomendações de uso estabelecidas pelo
proprietário ou gestor.
§ 39 Será estritamente cuni"prida a cl3.ssificaçáo de sigilo
de documentos imposta pelo titular, quando do exercício do
cargo.
§ 49 _ Os_ documentos só poderão sofrer restrições adicionais de acesso, por parte do mantenedor, pelo prazo de até
tririta aõ.os da data de sua publicação ou, no caso de revelação
constrangedora à honra ou à intimidade, pelo prazo de até
ceiíi anos da data de nascimento da pessoa mencionada.

CAPÍTULO V
Disposições Finais
Art. 16. Ocorrendo com entidade privada mantenedora de acervo presidencial privado a extinção prevista no art.
22 do Código Civil, os documentos que o compõem serão
transferidos para a guarda da União.
Art. 17. As despesas decorrentes desta lei co~rerão à
conta das dotações orçamentárias próprias da Pr~sídência da
República e dos órgãos e entidades participantes do sistema
de acervos documentais privados dos presidentes da República.
Art. 18. O Poder Executivo regulamentará o disposto
nesta lei no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 19. "Esta lei entra em vigor na data qe _sua publicação.
Art. 20. Revogam-se as disposições em Contráf!?·
OSR .. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 5:
Discussão, em turno úniCo; do Projeto de Resolução n' 91, de 1991 (apresentado pela Comissão .de Assuntos Económicos corno conclusão de seu Parecer n9
498, de 1991), que autoriza o Governo do Estado da
Bahia a emitir e colocar no mercado, através de ofertas
públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado da
Bahia (LFTBA) destinadas ao giro de 88% das
2.161.262.610 LFTBA vencíveisno.l'semestre de 1991.
A matéria ficou Sobre a nleSa durante cinco sessõeS Ordinárias para recebimento de emendas, nos termos do art. 235,
II, alínea f, do Regirnent_o Interno. .
Ao projeto não foram apresentadas emendas.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo _quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs~ Senadores que o aprovam queiram permanecer
l;elltado& .. (Pausa.)
Aprovado.
_
·A matéria vai ã Comissão Diretõi"ã pira a redação final.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 6:
Discussão, em primeiro turl).o, dª Proposta de
Emenda à Constituição n9 16, de 1991, de autoria do
Senador Alfredo Campos e outros Senhores Senadores,
que dá nova redação ao caput do art. 64 da Con-stituição
Federal, instituindo a alternância no início de tramitação de projetes de origem externa. (Quinta _sessão
de discussão.)
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Em obediência ao disposto no art. 358, § 29 ,do Regimento
Interno, transcorre hoje a última sessão de discussãO dã prOposta de apresentação de emendas.
Em discussão a Proposta de Emenda â ConStituição n~
16, em primeiro turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A proposta será incluída em Oidem do Dia, oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Passa-se agora à apreciação do Requerimento n9 904, de 1991, de urgência,
lido no Expediente.
Em votação _o_ requerimento.

Os Srs. senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria será incluída na Ordem do Dia da segunda
sessão ordinária subseqüente, nos termos do art. 345, inciso
II, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência declara prejudicado o Requerimento n• 905, de 1991.
Passa-se~ agora, ã votação do Requerimento n~ 900, -de
urgência para o Substitutivo --da Câmara ao Projeto de Lei
do Senado n• 88190.
Em votação-o requerime-nto,
Os Srs. Seiladores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
·
Aprovado.
. .
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente.
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Magri. A hora sugerida seria 17 horas, e não 14 horas e 30
minutos, como habitualmente ocorre, a filn de que, rla sessão
ordinária, pudéssemos iniciar a aprec:iã.ção- de numerosas proposições, umas favorecidas com o ritmo da urgência, outras
no seu trâmite ordinário, que deveriam ser apreciadas pelo
Senado Federal.
O Sr. Almir Gabriel- Sr. Presidente, quero me congratular Com a decisão de V. Ex~ e _da Mesa, no sentido c;te
fiazer valer o disposto na Constituição Federal, esp-eCüllmente
tomando em conta que, na justificativa do Sr. ;Ministro, S.
Ex~ alega que teria uma reunião amanhã. No _entanto~_ es.~~
reunião é dos coordenadores do Brasil, Argentina, Chile, Pa~
fãguai e Uruguai, para discussão não sendo prevista a-presença
do Ministro do Trabalho e da Previdência Social.
Agradeço V. Ex• e parabenizo-o pela decisão de V. EX'
e da Mesa.
· O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Independen·
temente das razões invocadas pelo Ministro Antônío Rogério
Magri, a Presidência já deixou muito clara a sua tolerância,
até o ponto em que ela não alcance a prerrogativa constitucional que neste caso é muito explícita.
Essa flexibilidade e tolerância da Presidência foram muitO
claramente exteriorizadas quando o Titular do Trabalho e
Previdência Social, alegando razões de saúde, não pôde comparecer à convocação original. Naquela ocasião, expressei ao
Ministro, em nome da Casa, a aquiescência do Senado Federal.
Mas, já agora, ultrapassado o limite da sua convocação,
a Mesa inadmite qualquer tipo de procrastinação na _vinda
do Ministro a esta Casa. Podem, portanto, o nobre autor
do requerimento, Senador Almir Gabriel, e demais integrantes do Senado Federal, ficar absolutamente certos de que
logo mais faremos chegar ao Ministro a decisão pessoal da
Presidência, chancelada, pelo que se presume, por todos os
Srs. Senadores.
Dentro de 60 minutos, a_ Presidencia e a Casa estarão
tomando conhecimento do parecer do S.enador Fernando Henrique Cardoso sobre a matéria que lhe foi distribuída para
relatar, em nome da Comissão de Assuntos Económicos e
da Comissão de Educação.
Concedo a palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa.
O Sr. Maurício Corrêa (PDT - DF) - Sr. Presidente,
desisto da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Srs. Senado·
res, há poucos instantes, o nobre Senador Almir Gabriel su~ci
tou questão de ordem à Mesa para o cumprimento do preceito
constitucional, segundo o- qual é obrigatória a presença de
Ministros de Estado_ no prazo previsto na Lei Fundamental
vigorante-. S. EX" é autor de requerimento, aprovado pelo
Plenário da Casa, estabelecendo a convocação do Sr. António
Rogéiio Mag~i_,_Ti~ular da Pasta do Trabalho e da Previdência
Social.
A Presidência tem pot dever empenhar-se de todas as
·
formas no cumpiimentO da norma constitucional. Ao as_cender
â Presidência da Casa, fiz questão de destacar que envidaria
todos os _esforços pugnando decididamente para que, em nenhum momento, prerrogativas, qUer do Senado, quer dos
seus integrantes, sofressem qualquer tipo de restrição. Sendo
assim, a Presidência vai acertar a vínda, amanhá, e não mais
no sábado, ou no domingo·, como pretende o Ministro da
O SR. EDUARDO SUPLICY PRONUNCIA
Previdência Social, de S. EX~ a- esta Casa,-nlltna sessão --que
DISCURSO QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO
será combinada entre o Presidente da Casa e_ o autor do requeORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERl011.A1ENrimento, o nobre Senador Almir Gabriel, de modo a po-ssiTE.
bilitar a presença de todos os Srs. Senadore_s,_e, naturalmente,
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr.
um espaço razoável para a exposição do Ministro; a inquirição
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presilhe será certamente feita pelo autor do requerimento e por
dência, que é ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro, Jo
outros Srs. Se_nadQres.
Secretario.
· Ao primeiro momento, chegou à Mesa uma sugestão do
Líder Marco Maciel, no sentido de que, mantida inflexivelO SR. PRESIDENTE (Diréeu Canieiro) -' O reqúeiimente a decisão da Mesa de trazer o Ministro a ·esta Casa mento de V. Ex• será acolhido. COnCedO a -paJavra ã.o nobre
amanhã, que se marcasse uma hora que atendesse aos i.nte- Senador Amir Lando. _(Pausa.)
resse_s do funcionamentO da Casa, e, naturalmente, ao mteS~ Ex• não está presente.
resse de todos os Srs, Senadores em ouvir as importantes
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
respostas que oferecerá à Casa Cf Ministro Antônio Rogério (Pausa.)
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S. Ex• não está presente.
Coricedo a palavra ao nobre Senador Antonio Mariz.
O SR. ANTONIO MARIZ (PMDB - PB. Pronuncia o
seguinte .discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
peço que o Senador Jutahy Magalhães, que_ estava inscrito
antes, e que acaba de chegar ao plenáiio, tenha a bondade
de fazer uso da palavra.
·

O Sr. Jutahy Magalhães
Ex•, primeiro.

-Tere~

prazer em _ouvir V.

O SR. ANTONIO MARFZ- Sr. Presidente e Srs, Senado·
res, não tive oportunidade, ontem, de estar presente na ocasião em que o Senado_-votou o Projeto de Lei da Câmara
n9 111, de 1991, n" 9191, na Casa: de origem, "projeto .de
iniciativa do Presidente da República que autoriza a Companhia Vale do Rio Doce a participar minoritaríamente do capital social da sociedade anónima a ser constituída sob a denominação de Celmar S.A, indústria de celulose e papel".
Não gostaria, Sr. ·Presidente, de me- pmitir c:Jiante -desse
projeto, porque, de resto, foi aprovado por unanimidade sem
discuSsão e aceito de forma plena por esta Casa. É possível
que iSso se deva predominantemente ao fato de que a empresa
em causa deve instalar-se em Açailândia- terra do eminente
Senador Alexandre Costa - e que, desse modo, julgasse
o Senado prestar uma homenagem a um dos seus mais-ilustres
integrantes.
Mas não posso, Sr. Presidente, deixar de registrar a contradição do Governo que faz da desestati~ação o ponto central
do seu programa de ação administrativa, e, no entaõto, encaminha ao Congre.,;so projeto que autoriza uma estatal - a
V ale do Rio Doce ·- a Subscrever capital de uma empresa
privada, e de uma empresa em que a esta~al participará minóritariamente. Três são os sócios dessa iniciatiVa, a lndústria
de Papel Simão e Ripasa com 55%, Nisso Iwai CorporaÜon
com 15% ea Vale do Rio Doce com 30%.
Ora, Sr. Presidente, um dos aspecfoS mãis graveS -da participação do Estado brasileiro na atividade privada está exatamente na subscrição de capital de empresas. Esse é que seria
o ponto crucial a ser analisado por qualquer governo sério.
Na verdade, aqui não se estatiza a e~_nomia. NesSe episódio se privatiza o· Estado. E é preciso distinguir as seguintes
questões: o que ~-a-participação do Estado na ecoJ:!Q~~;
.o que é a participação indevida do Estado na e~onol_llia; o
que é a participação regftima; e, an~_,:al,-0- que ~igJ_lifl_ca privatizar o próprio Estado? Na hipótese, recursos·públicos, recursos que integram o património nacional são _encaminhados
a uma iniCiativa tipiCamente privada. A V3le do Rio Doce,
basicamente uma grande empresa mineradora, dedicar-se-á,
agora, a produzir celulose no Maranhão.
No relatório de parecer prévio sobre as ~ontas do Go.verno da República de 1990, o Relator, Ministro Homero
Santos, acentua o crescimento vertiginoso dessas participações
minoritárls do Estado, que significam a im-obilização substancial de recursos públicos, especialmente de recursos do BNDES naturalmente, em benefício de uns e detrimento de ou~
tros. O BNDES exorbitou de tªl forma nessa partiCipação
que ctJegou a impor-se a necessidade_ de criar uma_ empresa
especial para administrar essas paftiCipàções- o Bandespar.
Para que se tenha a dimensão dessa privatização do Estado, como chamei, basta dizer que os reclusos do BNDES
nessas participações minoritárias são estimados, no Relatório
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do_J'_ribunal _9e Co_o_tas da_ União~ em 1 trilhãO, -140 -bilhões
-de cruzeiros, em valores de outubro de 1990.
Imaginem y. E,;:_~s que, a es~a altura, esse 1 trilhão, _140
bilhões se terá multiplicado por cinco - e nada se fez nesse
sentido nenhuma ação deses_tatiz_ad_ora .....: no sentido que lhe
empresta o Governo --ou desprivatizadora do Estado no sentido de que aqui me utilizo - foi promovida pelo Governo para que esses recursos, que s_ão públicos e estão investidos minoritariamente em empresãs privadas, voltassem a
inte_grar o Património Nacional.
.
_
A participação acionária, minoritária da União, direta
e indiretamente alcança, nos termos_ do Relatório do Tribunal
-de Contã.s, os seguintes tipos de empreendimentos e respectivos números: área comercial e industrial privada, 689 empresas; comercial e industrial estatal, 107 empresas, num total
-de 796 empresas, onde investe a União.
Valeria a pena, rapidamente, citar algumas dessas empresas, algumas delas grandes empresas privadas, que têm a participação do Estado. Entre as inversões da Siderbrás está nada
menos do _que a Siderúrgica Mendes Júnior, onde a estatal
dispõe de 0,38% apenas do capital votante, mas investiu
40,67% do total do capital da empresa. Cofap Minas Cia.
Fabricadora Kepler, Weber SIA Ind. Com. lmp. e Exportação. Existe a participação do Bandespar-de 10,9% do total
do capital da empresa, com 468 milhões_de cruzeiros aí empatados - -sempre é bom lembrar - em valores de outubro
de 1990.
Esta lista é imensa e ocupa páginaS e págii:ülS-deste relatório.
----Ainda como empresas sob a participação do Bande:;par:
a Aracruz Celulose SIA, com 977 milhões,. 427 mil crw;eiros,
o que significa 12,47% do capital votante e 13,59% do capital
total; Villares Indústria de Base SIA, 45% do capital total
~ 926 milhões, 648 mil cruzeiros; SHARP SIA Equipamentos
Eletrónicos, 55 milhões, 388 niiLcruZeiros; MACIFE- Mate-riais de Construção SIA, 27% do capital votante e 35% do
_capital total; Matsuta Industrial SIA, 25% do capital votante
e 34% do capital total.
E, assim, sr. Presidente, estende-se a lista demonstrando
a forma perdulária, estróina com que o Governo compromete
os parcos recursos desta República.
A própria Companhia Vale do Rio Doce, que agora irá
pioduzir celulose em Açaílândia, é adonista minoritária na
M_inet:'ª-ção:R,io dQ_Norte_ S.A., na Miileraçã_o_Urucum 'Ltda.,
_da EJetrova_Ie_ S.A.Jndú_stria e Comércio;_ da Companhia Energética d:! Minas Gerais; da BRASJvtAG- Companhia Brasileira de Magnésio; da Companhia Dendê Amapá; da AÇOPALMA__...,. Companhia Indústria de Aços da Palma; Companhia Sul Celulose S.A.- portanto, se especializa em celulose
a Vale do Rio Doce - . Companhia Distritos Iridustriais -de
Minas Gerais. IUTEC -e outros. _
E ~$;;a-é a partidpaçclo direta da COrrlparihiã- Vaie do
Rio Doce porque, se procurarmos as suas próprias sl.f6sidiárias,__v~!"~~o~ que, ainda_aí, se multiplicam os inves_timentos
minoritários -em ou tias empresas.
A investidora Docenave, por exemplo, investe na.Nippon
Brasil Bulk Carrier Ltda., onde tem 50% do capital; na Mineração Araguaia Ltda, na Mineração Itacaiúnas Ltda, n_a empresa de Mineração Tapajós, na Empresa de Reparos Navais
-RENAVE.
Uma outra subsidiária DOCÇGEO - irtve~té em Papelão, Ondulaç;lo do Nordeste_ S.A_~ investe em_ :fiNA --::- Intercâmbio Comercial, Indústna e Pesca S.A. (StJDAM). ·

Dezembro de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçl\o II)

Em suma, Sr. Presidente, quando vemos o Governo fazer
da desestatização um ponto central da Sua política de confundir

desestatização na verdade, com o desmantelamento do Estado, pois que no· fundo é essa a verdadeira ação do _Governo,
tanto assim que busca o descrédito, a de moralização do Estado
na simbologia criada na sua propaganda oficial, amplamente
divulgada nos vários canais de televisão: é o símbolo paquidérmico do_ elefante a representar o Estado na sua inadequação· ao convívio social, na sua forma pesada, lenta de
agir. Assim, o Governo desordena, desmantela o ~stado a
pretexto de desestatizar a economia e confunde, muitas vezes,
o que é ação de _governo sob a forma de empresa, ~ que
caracteriza a empresa estatal propriamente dita, com a indevida, a inconveniente particípãÇão do Est_ado na" ativ!dad~.
económica. É precisO fazer essaS distinções que são essenci3:is.
O art. 173 da Constituição limitou a presença do Estado
na atividade empresarial aos casos de segurança nacimtal ou
de relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.
No caso específico da partic~pação----cta Companhia__ Vale do
Rio Doce na Celmar seria o caso--de indagar se se integra
a esse princípio constitucíi:>rial, se se ajusta às condições que
a ConstituiÇão estabelece. Mas não distingue o Governo o
que é empresa estatal e o que é uma empresa simplesmente
dominada pelo Estado ou com a participação do Es.tado, o
que caracterizaria, aí sim; a presença indevi9a-da açãO pública
na atividade económica. '
Na verdade, o que vemos no programa de desestatização
são aç6es absolutamente controvertidas, ações absolutamente
vulneráveis a uma crítica serena do que ..deva ser a ação de
Governo. A Usiminas, que tem sido cantada em verso e prosa
como exemplo de privatização bem sucedida, consubstancia,
na verdade, um elevado prejuízo ao património público, na
medida em que é alienada por uma décimo do seu v_alor ·
É uma empresa rentável, que preencheu, durante -~ro longo_
período-- e não cabe aqui discutir se preencheria ainda agora
- urç. pap·el estratégico no desenvolvimento nacionah ___ _ _
A medida em que o Estado se desfaz de seus instrumentos
de governo, seus instrumentos de ação, em que mutila a, sua
própria estrutura, evidentemente, perde as condições para
a formulação de uma política de desenvolvimento, sobretudo
de uina política de integração social.
O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex• me permite um aparte?
O SR. ANTONIO MARIZ- Pois não;Senaâór Josaphat
_c..;_
Marinho, com prazer.
- ...... · ·
0 Sr. Josapbat Marinho- Nobre Se"il.ador, V. E~ analí~a
um problema que há longos anos se desdobra irregulam;~_nt~
no Brasil. Eu ocupava mandato em legislatura ba-stante dtstante, nesta Casa, já o Tribunal de Contas da União Cf:Ssimilava
o desvio de atividades da Companhia Vale do R10 Doce.
E nenhum governo- tomou providência sobre isso. Então, as
empresas são constituídas por lei para dete~rminadas_ a~~yidades; depois passam a criar subsidiárias, sem_ ~~ís interve_ri"9ão
do legislador, e de subsidiárias passam-a Píl!itctpar_do capital
de empresas privadas, como V. Ex• vem assinala~do_-·nq..s~'!-lúcido pronunciamento.
---

O SR. ANTONIO MARIZ- Muito obrigado.
O Sr. Josaphat Marinho - Então isto mostra que não
há- e V. Ex~ acaba de tocar no ponto fundamental- uma
política estabelecida. As empresas estatais fazem o que convém, o que parece certo a seus diretores, não ao que é da
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essência das atividades da empresa criada por lei com determinados fins. Se houvesse - e insisto sempre neste ponto se houvesse um regime de planejamento em que o Estado
traçasse, inclusive para suas empresas, os objetivos certos
e houvesse a fiscalização, não apenas a fiscalização formal
do Tribunal de Contas, mas a fiscalização durante a execJ.!:ção
do serviço, tais irregularidades não se repetiriam a ponto d_e
serem justíssimas observações como as que V. Ex~ faz depOIS
de tantos anos de amontoadas irregularidades. Era esse_ Çl
meu aparte.
o SR. ANTONIO MARIZ - Muito obrigado, Senador
Josaphat Marinho. o depoimento de V. Ex• é eXtreriú1.mente
eloqüente e construtivo na linha do pronunciamento que procuro fazer aqui.
·
A Vale do Rio Doce, a que V. Ex' se refere explicita-mente, teria, inclusive, 0 controle de uma siderúrgica nos
Estados Unidos, 0 que mostra a autonomia que têm ganho
as estatais e a perda sobre elas do,controle da União.
Mas os aspectos que me parecem essenciais dizem respeito a essa distinçãO entre o que é .efetivamente estratégico,
0 que é efetivamente açã9 de--Governo, e_O que é interferênci_a
indevida na atividade económica. Parece-me que, por mats
justos que sejam os objetivos do B_NDES_ ~ o seu~ ~apel n~
promoção do desenvolvimento não se justifica que.se Im-obtlize__IÍl__ n_ão só bilhões mas mais que trilhões de cruzeiros, sob
a forma de ações por tempo indeterminado, por tempo indefinido, a ponto de fazer-se impositiva a criação de uma e!fipresa,
única e exclusivamente, para gerir essas participãçõeS rnin?ritárias.
Por outro lado, é preciso deixar muito claro que o Estado,
em determinados momentos históricos, certamente recorreu
à empresa estatal como instrumento mais ágil para a execu~ão
de suas políticas. QUa-ndo se observa a evolução administra uva
da· EStado vê-se uma série de tentativaS na busca dessa eficiência e dessa'agilidade. Assim se criara-m as-autarquiaS, aS funda~
ções -e as empresas estatais. Seria --e apenas ex~mplifico
_ praticamente impossível, praticamente intransponível o
obstáculo na implementação de uma política de crédito, não
dispusesse 0 Governo_ de um instrumento como o Banco do
Brasil para executar as suas políticas.
Não duvido que continuaríamos a importar a totalidade
do petróleo que consumimos, não fora a decisão governamental de estabelecer a Petrobrás e o monopólio da expioração do petróleo.
Papel decisivO têm tido no desenvolvimento brasileiro
empresas do Estado, como, por exemplo, a Telebrás, responsável pela expansão de serviços a- todos os recantos deste
PaíS.
.
Então é preciso que se faça ünla distinção clara- entre
0 que é GoVerno sob a forma de empresa, entre o que é
Governo sob a forma de autarquia- óu de fundações- mas
onde é níÍida a função governamental- e o que é participação
abusiva do Estado em atividades económicas reservadas à
iniC"iãtíva particular.
E é aqui que Se revela a contradição_do atual Presidente
·_da República, do atual Governo. Contradição! n~ verda~e,
aparente, porque no fundo o-que o Governo pretende n_ao
é desestatizar a economia, mas privatizar o Estado; é despojar
0 Estado da sua capacidade de promover o desenvolvimento,
de intervir constiutiVamente na economia, de planejar a erradicação da miséria neste País, porque aí eStá, aísim,·o grande
dra-ma, o grande problema, a grande questão nacÍonal: a disparidade, social, as disparidades regionais.
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O SR. ANTONIO MARIZ - Muito obrigado, Senador
São políticas q-ue reclamam u_ma preocupação constante
de todas as instituições que formam o Governo, de todos Alexandre Costa. Eu é que agradeço a participação de V.
os níveis e de todos os ramos do poder: a questão social, Ex~ no meu discurso. Quero repetir que já ressalvei a legitimino plano da coletividade, e a questão region~l, no plano da dade da participação- de V. Ex~ no encaminhamento desta
integração nacional. O País nã.o pode permanecer na duali- questão, como Relator do projeto não fosse a sede da empresa
dade da minoria rica e da multidão faminta; não pode persistir a sua pr6pria terra natal, tampouco subestimo a contribuição
no erro ou no crime de assegurar uma distribuição de renda que esse empreendimento certamente dará à região. É uma
grande empresa a mais na região Nordestina, nessa região
que penaliza milhões para favorecer milhares apenas.
O perfil da distribuição de renda do Brasil é dos mais pré-amazónica em que está situada. Portanto, é uma iniciativa,
perversos, dos mais cruéis e injustos dO mundo. Todas as por todos os títulos, louvável.
estatísticas comparativas publicadas por organismos internaSituei-me numa crítica a que chamei "a contradíção do
cionais sublinham o absurdo que é a composição social no Governo" mais aparente que real, porque, na verdade, o
Brasil, o que é a distribuição de renda neste Pa{s.
.
Governo parace-me menos interessado _em desestatizar a ecoAssim, Sr. Presidente, rendendo, eut_?mbé!TI, as m_inhas nomia do que em privatizar o própriO Goveriiõ.
-homenagens ao Senador Alfe-xandre Costa, reconheço as raEsses números comprovam isso: já são796 empresas e~
zões profundas e meritórias que animaram a sua atuação parlamentar; afinal, defende a sua terra e a implantação de uma que o Estado é acionista minoritário. Por isso, é de pasmar
indústria lá. Em não quis que este lema, pOr mais reStrito que o próprio Governo. que faz -da d-esestã.tizaçao a pedra
angular da ação administrativa, tome essa iniciafivã. Esse,
e limitado que parecesse, aqui passasse em silêncio, põrq-ue
a autorização legíslativa 1 atendendo â pr9vidência governa- realmente, é q aspecto que queria as~inalar.
mental, â iniciativa do Pni:Sidente- da República, marca em ___
Agradeço a V. Ex'indu_sive pelos dados, pelos elementos
---brasa a contradição do Governo.
de informação que trouxe ao debate.
O Sr. Alexandre Costa- Permite-me V._Ex• um aparte?
Para concluir, Sr. Presiderite ,-SrS. Senãdores, quero regisO SR. ANTONIOMARIZ-,.Quço V. Ex• com muito trar e enfatizar este aspecto que me parece fundamental: O
Pa_(s ~ q_Çqpgresso_Nacional como representação popular têm
prazer, Senador Alexandre Costa.
o dever de preservar o que é essencial no Estado. Não podeO Sr. Alexandre Costa:..._ NÕbre SenadOr Ã.~toniÕ Mariz, mos _aceitar passivamente a teoria económica do dia, o plano
devo louvar o discurso que V. Ex~ faz com o mâíor aÇe.ItO, económico da moda, pois que outras teorias e outros planos
com críticas muito sérias ~~justas_ à situaçãp soci_al_d.o Brasil. fracassaram. É preciso conter a ação do Governo nos limites
Efetivamente fui o Relat~r da autqrizéôtção_ executiva para a do recuperável, do renovável. Não se pode consentir na desconstituição d? Ce~ar, uma empresa de celulose e de papel truição do Estado, do patrimônio público. Não se po-de conque deve ser mstalada no Município de Açailândia, pratica- sentir na irreversibilidade de medidas que, se incorretas, como.
mente na Amazônia OrientaL Não é_ só pela situação: V. me parecem, determinariam uma longa ação para que SeresEx~ sabe que temos_um projeto da_mais alta i_mportâllci~ para
taurasse a situação anterior, (j_ue determinariam prejuízos iria Nação, que é o Projeto Carajás, justamente onde Se eiÍcontra calculáveis ao País.
essa indústria a_ ser instal_ªda. O que mais me sensibilizou,
Assim, o importante é desprivatizar o Estado. "i~ fazer
o que mais me chamo_U a atenção foi que essa -indústriã -tfará
para aquela área cerca -de _6 mil empregos,, do~ quais mais com que o Estado recupere os recursos investidos, imobilide 3 mii, diretos, e umaprodução da _celulose mais pura e zados na atividade privada e que os utilize nas ações propriaperfeita que existe em fabricação no Brasil da ordem de 440 mente de governo, que contribua, pois é dever seu, para que
mil toneladas anuais. A Companhia Vale do Rio Doce entra se instaure neste País uma democracia que não seja apenas
com 15% de capital, os outros 15% são da empresa e"str~gei.ra política, mas, acima de tudo, também uma democracia spcial.
Muito obrigado. (Muito bem!)
que trará o capital necessário para instalar-se, e a outra parte
pertence à maior empresa nacional de papel que- se encontra
instalada em São Paulo. ~sses 15%_ da _Vale do Rio Doce
o SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Volta-se aos
é o mínimo para se- cOID.bater as estatais que se instalam no itens 1 e 2:
Brasil permanentemente, uma vez que a vocação da Companhia Vale_ do Rio Doce_é a mineração. V. Ex~ sabe muito
-1,.bem disso. Tendo ela aquele grande manancial florestal, não
havia por qUe se permitir que aquilo continuasse esperaiidO.
Aguardando o quê? Quando? Sabemos que são grandes as
PROJETO DE LEIDA CÂMARA Ne 109, DE 1991
nece~sidades claquefa re_gião, daquele pólo que é_ o Grande
(Em regime de urgência, nos termos do
Carajás. Nobre Senador, não encontrei cqrno a_ COmpanhia
art. 336, c, do Regimento Interno)
Vale ~o_!t!C? º9ce yiesse obscur~cer ou atrapalhar o programa
(Tramitando
em conjunto com o Projeto de
do Governo, do qual discordo e muito, como V. Ex• Nesse
Lei
do
Senado n' 162, de 1991)
ponto, porém, a meu ver~ ó Governo agiu" aceitadameÍlte
Discussão, em turno único, do Projeto de -Ltd da
não só porque é minha terra, mas pel_o_ que_vai gerar_d.e produ:
ção, pelo que vai proporcion-ar de des(!nvolvimento e pelo
Câmara n' 109, de 1991 (n' 1.448/91, na Casa de origelll), de _iniciativa do Presidente da República, que
número de empregos que vai oferecer àquela região. Agradeço_
a V. Ex~ e o parabenizo pel9 discur~o de a1!a profunclidade,
dJ~põe sobre a lns~ituição do P:r:ogra~a !.'Jaci~nal de
discurso que não iria aferir o -quanto, em porcentagem, foi
Financiamento da Cultura e dá outras providências.
altamente estabilizado. Faço votos que V. Ex~ continue bri(Dependendo de pareceres das Comissões de Assuntos
lhando, como o faz no Senado Federal.
Económicos e de Educação).
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simplesmente à interpretação do Presidente c da Receita Fede-2ral, ela depende de lei. Portanto, estamos propondo _que haja
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 162, DÉ 1991
fixação dessa renúncia fiscal.
(Em regime de urgência, nos termos do
Não fossem só_esses dois os prof?lemas que encontramos
art. 336, c, do Regimento Interno)
no texto, haveria urri terceiro que indicaria a necessidade de
(Tramitando em conjunto com o Projeto de
o Senado refazer o texto. Esse terceiro diz respeito ao fato
Lei da Câmara n' 109, de 1991)
de que, na definição das fontes de financiamento do Programa
DiscuSsão ... em fumo único, do Projeto de Lei do Nacional de Cultura e, especificamente, do Fundo Nacional
Senado n"' 162, de 1991, de aUtoria do SenadorFran~ . de Cultura, faz-se uma menção a recursos que vênl da Loteria
cisco Rollemberg, que cria incentivos ã promoção de Federal.
Ocorre que esses recursos já têm destinação específica
natureza cultural c a_rtísti~. (Dependendo de par~ceres
das Comissões de Assuntos Económicos e de Educa~ e, pura e simplemente, no texto que nos foi enviado, consta
que 2% desses recursos devem ser destinados à cultura, mas
ção).
não se deduz do total, ou seja, não se esclarece que isso
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Solicito do diminuiria para 98% os demais recursos. Ao me aprofundar
nobre Senador Fernando Henrique Cardoso o parecer das um pouco mais na matéria, verifiquei-que, se não tivéssemos
Comissões de Assuntos Económicos e de Educação, em con- cuidado, iríamos agravir mais a má situação da Previdência
junto.
Social, por que uma parte importante desses recursos têm
destinação constitucíonal para a Previdência Social. Então,
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (FJúB SP. Para emitir parecer. se-m-reVisãó do- o-rãdOi'.) -"Sr. Presi- tivemos que renegociar e reformular a dotação de recursos
dente. Srs. Senadores, Sabem V. Ex'~ que esta matéria relativa a esses novos instrumentos de ação cultural.
ã reorganização dos fundos de amparo à cultura, nutadamente
Portanto, não é por nenhuma razão diferente do que
aquelas que dizem respeito aos incentivOs, Vem se.tidó objeto estou aqui alegando que o Senado da República, a meu ver,
de uma negociação ampla no País. Houve uma proposta de deve fazer um substitutivo, outra lei. Há razões ·de fundo
suspensão da Iegfslaç_~o até então vigente; em seguida, (!._Secre- que nos obrigam ã redefinição da lei. Mas não são apenas
taria de Cultura da Presidência da República passou a negociar razões de ordem financeira.
uma outra lei que substituísse aquela ante!_iorm~~t_e v_.2_t~_da
Houve,_._nª análise - já mencionarei como isso foi feito
por este Congresso e, nlais recentemente, a Câmara dos Depu- - , também uma consideração muito importante sobre a netados aprovou um projeto de lei. Qu3!!40 esse_ projeto de cessidade de se evitar a burocratização, pelo menos na parte
lei veiO ãs minhas mãos, percebi que havia um outro projeto, referente ao chamado mecenato, ou seja, aquelas obras de
de autoria do Senador Francisco Rotlemberg, aqui, do Sena- cultura que venham a ser beneficiadas com os incentivos fiscais
e que vão sair de recursos privados. Estamos aqui propondo
do, com um prop6sitD semelhante.
Mais ainda, Sr. Presídente e Srs. Senadores: na análise uma mecânica, portanto, nesta matéria, diferente da mecânica
que fízemos, deialhãdã:, -detida, desse projeto, verifiCoU-se originária.
que havia algumas falhas do texto aprovado na Câmara que
Na mecânica originária, havia o risco de que a burocracia
não poderiam passa-r·p-oresta Casa revisora séin_ qu-e, ef~tiva da própria Secretaria da Cultura se encarregasse de, ao contromente, se fizesse uma profunda modifie3:ção. NãO p~IO gosto lar cada projeto, eventualmente interferir no conteúdo do
de fazer modificações, mas-potqlie, na Verdade, pelo menos projeto. Pela proposta que estamos apresentando ao Senado,
em três pontos fundamentais para a consecução dos objetivos a Secretaria de Cultura, através de um Conselho que dará
propostos na lei, havía fã.lhas. Menciono a V. Ex~s para que as linhas gerais da política, apenas enquadrará técnico-finansaibam as razões pelas quais vou terminar o meu relatório ceiramente as propostas, mas se resguarda, de forma absoluta,
a __liberda_de de criação e, mais ainda, ressalta-se, em um dos
pedindo um substitutivo.
No projeto que Vem às nóssãs mãos não· éxisfia a: reVitali- artigos, a impossibilidade da existência de qualquer forma
zação do fundo que havia sido criado por lei anteriormente. de controle cultural ou de censura.
Ora, sabem V. Ex~ que depois da nova Constituição todos
Modificamos também a composição do Conselho que vai
os fundos que· não vierem a ser revigorados pelo Congresso gerir essa política toda dentro da Secretaria da Cultura, amperdem vigência. Em conseqüência, o centro do projeto novo, j:ilia-ndO -a representação dos empresários de um para três,
aquele fundo que capitalizaria recursos era inexistente. Só sem prejuízo de que existe uma representação muito imporisso já nos obrigaria· à irfodificação.
_
tante dos vários setores da sociedade civil.
Era preciso, como fizemos na proposta que apresentarei,
Ao reformular esse Conselho estamos dando garantias
revitalizar, revigorar a lei anterior no que diz respeito a esse efetivas de um entrosamento maior da sociedade, como é
fundo, embora aceitando a dinâmica proposta pela Secretaria o espírito, aliás, da proposta da Secretaria da Cultura. Há,
de Cultura da Presidência da República, que modificou até ainda, uma modificação essencial, a de que a Secretaria da
mesmo o· título desse fundo.
Cultura tem um prazo de três meses, posto qual, aqueles
Mais ainda, o texto que nos chegou da Câmara dos Depu- que estão dispostos a coligir ...
tados mencionava no que diz respeito aos iilcentivos à cultura,
que as alíquotas que implicariam em. renúncia fiscal seriam
O Sr. Marco Maciel- Permite-me V. Ex~ um aparte?
determinadas pelo Presidente da República de acordo com
O
SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Com
a conjuntura.
muita
honra,
nobre Senador Marco Maciel.
Parece-me que, neste momento, isso significaria um grave
O Sr. Marco Maciel- Nobre Senador Fernando Henriequívoco, porque renúncia fisc~l implica em autorização Q.o
Congresso. Ou bem- o Congresso define a alíquota, ou não que Cardoso, V. Ex~ está, neste instante, relatando um projeto
há como dar vigência ao projeto. Não é mais matéria sujeita que ...
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A Presidência
apenas queria lembrar que, pelo nosso Regimento, o Relator
não poderia ser interrompido.
O Sr. Marco Maciel - Eu só gostaria, Sr. Presidente,
em uma brevíssima intervenção, de dizer ...
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- V. Ex' terá
oportunidade, em seguida, para discutir a matéria.
O Sr. Marco Maciel- Pois não. Então, Sr. Presidente,
resery6-me o direito para, posteriormente, falar sobre os referidos projetas em discussãb neste momento e que estão sendo
objeto de parecer do noOre Senador Fernando HenriqUe Cardoso.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Lamento
não ter podido dar a palavra a V. Ex\ mas terei o prazer
de ouvi-lo em seguida.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ampliamos essa composição, acolhendo idéia do Senador Oziel Carneiro, pois nesta
matéria, Coiilcidimos. 'Como dizia, instituímOs uma espécie de decurso de prazo.
Se a Secretaria da Cultura, dentro do prazo de, três meses
ou noventa dias, não opinar sobre o projeto, os proponentes
se vêem na condição de recolher os recursos porque a Secretaria foi omissa ao dizer sim ou não. Com isso, assegura-se
uma dinâmica mais rápida.
Acredito, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que, no-conjunto, as propostas da Secretaria da Cultura são altamente benéficas para o País. A proposta, na verdade, cria três braços
de ação na Secretaria da Cultura. Um deles é o Fundo Nacional
de Cultura, que será geiido diretamente pelo Secretário, mas,
naturalmente a política será ouvida em função também desse
Conselho. Supõe-se que nesse Fundo terão acolhimento aqueles projetas que não encontram viabilidade de mercado, como
o teatro experimental, ou alguma atividade_ folclórica que não
encontre apoio direto de financiamento através ou de mecenato ou do mercado_.__ Para isso há uma destinação específica.
Há outro braço que articula a Secretaria da Cultura, bem
inovador, que diz respeito à formação de um fundo incentivado no mercado, que servirá de mecanismo para, dentro
das Bolsas, se permitir a realização de projetas com interesse
artístico mas que têm viabilidade comercial.
Por fim, aquilo que floresceu com tanto êxito, no passado,
que foi o mecenato direto expresso pela chamada "Lei Sarney", aqui está revigorado e se definem as alíquotas que irão
permitir que haja dedução do Imposto de Renda de pessoas
físicas -lO%- e jurtdicas- 2%._
Essa, em linhas gerais, a arquitetura desse projeto.
Eu queria deixar, de público, registrado, neste Senado,
que só pudemos chegar ao texto que aqui está graças ao disc_ernimento, à experiência e â generosidade do Senador José
Sarney. Sou o relator,-mas, na verdade, este projeto foi feito
a quatro mãos. Eu até diria que essas quatro mãos se juntaram
para estender uma ponte até a Secretaria da Cultura.
Na verdade, o Secretário de Cultura também participou
e percebeu que as modificações introduzidas visam· aprimorar
o texto. Ele foi, efel:ivariümte, aprimorado e o digo com tranqüilidade, porqtie é produto do esforço coletivo de Senadores
e da nossa assessoria técnica.
Hoje, temos a nossa disposiçâo Um textO não só claro,
que explica o que se deseja fazer, como um texto que assegura
aquilo que é essencial às condições de criatíViCI.ade, de defesa
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do nosso patrimônio cultural, enfim, de todo o esforço que
tem sido feito no Brasil e, ao mesmo tempo, mecanismos
de financiamento adequados para esses efeitos.
Ao ler esse texto, ao discutir sobre essa matéria e ao
debater o volume de recursos_-:- o ~enador José Sarney sabe
disso melhor que ninguém, pois fói S. Ex~, quem mais batalhou
aqui no passado, quando Presidente da República, para que
essa área tivesse expansão- pasma ver quão pequenos são
esses recursos. A quantídade de recursos necessários para
produzir tudo isso no âmbito dos gastos da República é absolutamente ínfinitesiinal.
_Mesmo no que diz respeito à questão das loterias e nós tivemos o" cuidado de defini-las, de modo que isso não
prejudicasse a destinação constitucional delas, que é a questão
da seguridade social - , os recursos são muito pequenos e
deles pouco se necessita para se _ter um estímulo efetivo- ao
désenvolvimento da cultura.
Sei que existem algumas reivindicações que me foram
trazidas de _set9~es regionais. Faria um apelo. Na verdade,
na constitUição do Fundo Nacional de Cultura, retira-se 1%
dos fundos relativos ao desenvolvimento da área do Norte
e do Nordeste, mas não o remete de lá para outras regiões,
de tal maneira que aquelas demandas da região sejam átendidas com recursos próprios quando, simplesmente, já se pagaJ11_ <:!e 3 3: ~,5%. para· q~e os bancos possam geri-los. O
que Cu-sta-destimar 1% desses mesmos recurso-s para o florescimento, o desenvolvimento das artes e das culturas nessas regiões?
Curvar-me-ei, evidentemente, às decisões, aos entendimentos que vierem a se processar, neste plenário, mas faço
um apelo aos representantes, especialmente os da Amazónia,
no' sentido de esclarecer que não se trata de tirar recursos
da Amazônia para outras regiões; trata-sé de, na Amazónia,
utilizar-se uma parte pequena desses recursos para o financiamento das artes.
Recordo-me que votamos, favoravelmente, aqui, a questão da Zona Franca de Manaus, em que falávamos de renúncia
fiscal da ordem de 2 bilhões de dólares. Aqui, pelos cálculos
que nos foram trazidos, 1% desses_ recursos vai chegar, no
máximo, a 900 mil dólares. É uma sorna bastante modesta
para o fomento das artes e da cultw:a em_geral naquela re.gião.
Sei que há razões, há implicações de várias naturezas e que
as pessoas têm seus motivos para manter a intangibilidade
desses fundos. Mas, pelo amor de Deus, não estamos, aqui,
discutindo uma questão regional; discute-se todo o Brasil,
até que este País esteja disposto, efetivamcnte, a favorecer
as artes e a cultura. Ou, por outro lado 1 v~mos continuar
pensando que só é desenvolvimento aquilo que diz respeito
ao investimento diretá em setOi"es produtivos diretos?
São produtivos os setores culturais. Eles dão emprego,
eles têm capacidade de propagação, eles são parte da dimensão
do desenvolvimento de um País.
Acredito que seja absolutamente necessária uma nova
compreensão desse problema cultural no Brasil e que não
se traduza a diferença existente em tepnos de questões_ entre
fundos regionais. Não se trata disso.
Eu seria a última pessoa a discutir a necessidade de que
mantivéssemos recU.-rsos para as regiões menos desenvolvidas,
mas também seria o último a concordar que elas não precisam
de cultura. Qualquer setor da sociedade brasileira, assim Como
qualquer setor da humanidade necessita de apoio ã cultura.
Não estou, portanto, forçando a natureza dos fundos. Renovo
esse apelo, sem ter qualquer outra razão para fazê-lo.
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II --a Comissão Executiva do Pronac.
Parágrafo único. Ouvida da Comissão ExecUtiva do
Pronac, a execução poderá ser delegada pela SEC/PR a órgãos
análogos estaduais, do Distrito Federal e dos municípios, no
que se refere ao disposto nos Capítulos II e IV da pressente
lei.
Art. 4o Para cumprimento das finalidades express~s no
art. r.~ desta lei, os projetes culturais em cujo favor serão
captados e canalizados os recursos do Pronac atenderão, pelo
, ,
menos, um dos seguintes objetivos:
I - incentivo à formação artística e cultural mediante:
a) concessão de bolsas de estudo, pesquisa e trabalho,
no Brasil ou no exterior, a autores artistas e técnicos brasileiros
ou- estrangeiros residentes no Brasil;
b) concessão de prêmios a criadores, autores, artistas,
técnicos e suas obras, filmes, espetáculos musicais e de artes
cénicas em concursos e festivais realizados no Brasil;
c) instalação e manutenção de cursos de caráter cultural
ou artístico, destinados a formação, especialização e aperfeiçoamento -de pessoal da área da cultura, em estabelecimentos_
de ensino sem fins lucrativos;
ligadas à cultu_ra,_ que já se_ encontram aqui _copte_mpladas.
I I - fomento à produção cultural e artística mediante:
O substitutivo aqui apresentado é produto do esforço da Secrea) produção de discos, vídeos, filmes e outras formas
taria de Cultura, dos Senadores FranciscO Rollemberg_e_ José.
de reprodução fono-videográficas de caráter cultural;
Samey e também de mu!t9S oUfrOS grJJpos de trabalh<? existenb) edição de obras relativas ãs ciências humanas, ãs letras
tes pelos Pafs afora. Fui aqui um mero intérprete da- vontade
e às artes;
geral.
.
~--c} reálização de exposições, festivais de arte, espetáculos
É o parecer, Sr. Presidente.
de artes cênicas, de música e de folclore;
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DA CÁMARA
d) cobertura de despesas com transporte e seguro de ob~
N• 109 DE 1991
jetos de valor cultural destinados a exposições públicas no
Dispõe sObre a instituição do Programa Nacional País e no exterior;
e) reforma, construção, restauração e e.quipamento de
de Apoio à Cultura - PRONAC e dá o·utras- provisalas e outros ambientes destinados a atividades artísticas e
dências.
·
culturais em geral, desde que de propriedade de entidades
O Congresso Nacional decre"ta:
sem fins lucrativos;
O realização de exposições, festivais de artes e espetá~
CAPÍTULO I
culos de artes cénicas ou congêneres-;
Das Disposições Preliminares
III- preservação e difusão do patrimônio artístico, culArt. 1<? Fica fnstituído o Programa Nacional de Apoio tural e histórico mediante:
à Cultura - PRONAC, com a finalidade _de garantir a todos
a) construção, formação, organização, manutenção, amo pleno exercício dos direitos culturais, valorizar, proteger pliação e equipamento de museus, bibliotecas, arquivos e oue difundir as manifestações -culturais e os· bens mãteriaiS ou tras organizações culturais, bem como de suas coleções e acerimaterlais do património artístico, cultural e hiStórico ~rasi vos·
leiro~ nos termos dos artigos 215 e 216 dã ConstituiÇão Federal.
'b)conserv_ação e restauração de prédios, monumentos,
Parágrafo único". Através do Pronac, a Secretaria da Iogradouros, sítios e demais espaços, inclusive naturais, tomCultura da Presidência_ da República estimulará_ a produção bados pelos Poderes Públicos;
das váiiaS regiões dõ país~ -fomentará a cooperaçãõ e o interc) restauração de obras e arte e bens móveis e imóveis
câmbio entre as unidades da Federação para a realização de de reconhecido valor cultural;
atividades culturais conjuntas, valorizará a contribuição cultud) criação, manutenção e restauração de jardins botâniral dos grupos formadores da sociedade brasileira, ressaltará cos, parques zoológicos e sítios es~ológicos, sem firis-lucraos modos de criar, fazei e viver que nos são próprios, aos tivos;
quais dará priOridade em seus programas culturais e difundirá
e) proteção do folclore, do artesanato e das tradições
o respeito aos valores culturais de o:ut~o_s pqvos e nações.
populares nacionais;Art. 2<? O Pronac será fin-ancíado com recursos prOveO construção de monumentos, em consonância com os
nientes do Fundo Nacional da Cultura-FNC, de Fundos de Poderes Públicos, que visem a preservar a memória histórica,
Investimento Cultural e Artístico-FICART e de Incentivos artíSticá e cu~tural do País, com prévia autorização da SEC/PR,
Fiscais.
· ·.
ouvida a Comissão Executiva do Pronac;
Parágrafo único. O Pronac somente fírlãiiCíãiá projetas
-!v- estímulo ao conhecimento dos bens e valores cultuculturais que garantam o aces-so público aos bens e serviços rais, mediante:
deles de-correntes.
. ,- a) distribuição gratuita e pública de ingressOs para espetáArt. 3~> São órgãos executores do Pronac:
ctilos culturais e artísticos;
I - a Secretaria da Cultura da Presidência da Repúblicab) levantamentos, estudos e pesquisas na área da cultura
SECIPR;
~· .
..
e da arte e de seus vários segmentos;

Sr. Presidente, Srs. Senadores, se o Senado aprovar este
texto, tenho a impressão de que teremos contribuído grandemente para a normalização de uma atividade muito importa·nte
e que se tem ressentido da ausência de leis específicas que
permitam uma ação incentivadora das artes e da cultura.
Estou ã dispOsição dos Srs. Senadores pãra -qual(iuer esclarecimento sobre o texto que fOi distribuído a V. Ex~~ Eu
não quis dar o meu parecer sem que antes todos dele tivessem
conhecimento porque essas matérias são realmente, delicadas,
que necessitam de uma análise dos Srs. Senadores. Mas asseguro a V. Ex~ que o esfor_ço feito -repito, não por mim,
mas pelos muitos _que se envolveram nessa ~até~ia e renovo
meus agradecimentos ao Senador José Sarn~Y.-:- foi ~um __es(qr~
ço meritório e que, a meu ver, merece a aprov-ãÇãOdo S~itado.
Meu parecer, Sr. Presidente~ é para que se _aprove o substitutivo. Nâo quero deixar de referir-me ao fato de que as idéias
pioneiras do Senador Francisco Rollemberg estão iri.t~()duzidas
nesse texto. S. Ex~s tinha propostC? alguma~_f!!~di~as ~e incentivo, especialmente n3. questão relativa à dedução do Imposto
de Renda sobre pessoas físicas_ ou jurídicas para atividades
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c) fornecimento de recursos para o Fundo Nacional de
Cultura e para Fuhdações Culturais com fins específicos ou
para museus, bibliotecas, arquivos ou outras entidades_ de
caráter cultural;
V- apoio a outras atividades culttitã.i:ff~: ai"tfsTicas, mediante:
.
;__
q.), realização de missões culturai~ no País e no exterior,
inclusive através do fornecimento de passagens;
b) contratação de serviços para elaboração de projetas
-c_

culturais;
c) ações não previstas nos iten·s ari!eriores e consid~?radãS
relevantes pela SEC/PR, ouvida a CbmiSSâ:_Q Executiv_a do
Premie.
·
Art. s~ SãO conSiderados projetas culturais _e artísticos,
para fins de aplicação de recursos dos Ficart, além· de Outros

que assim venham a ser declarados pela Corilissão Executiva
do Pronac;
I - a pi"odução com·ercial de instrumentos musicais, bem
como de discos, fitas, vídeos, filmes e outras fornias de reprodução fono-videográfíca-s;
I I - a produção comercial de espetáculos teatrais, de
dança, música, canto, circo e demais atividades congêneres;
III - a edição comercial de obras relativas às ciências,
às letras e artes, bem como de obras de referência e outras
de cunho cultural;
IV- construção, restauração, reparação ou equipamento de salas e outros ambientes destinados a_atividades c:om
objetivos culturais, de propriedade de entidades com fins lucrativos;
- ·
·
V - outras atividades comerciais ou_ industriais de interesse cultural, assim consideradas pela SEC/PR, ouvida a Comissão Executiva do Pronac.
Art. 6" Nenhuma aplicação dos recursos previstos nesta
lei poderá ser feita ãtra\,-és de qualquer tipo de intermediação.
Parágrafo único. A contratação de servjços necessários
à elaboração de projetes para obtenção de doação, patrocínio
ou investimen-to não configura a intermediação referida neste
artigo.
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VII -1% (um por cento) da arrecadação bruta das loterias federais, deduzindo-se _este valor do montante deStfnado
aos prêmios;
- -VIII- reembolso das operações realizadas_com recursos
do Fundo, observados critérios que lhes preserve o valOr real;
IX- o produto da Contribuição para o Desenvolvimento
da lnd~stria Cinematográfica Nacional. cria~a pelO indsb II
do art. 9' da Lei n' 6.281, de 9 de dezembro de 1975, inclusive
os saldos existentes da data da publicação desta lei;
X- saldos de exercícios anteriores; e
XI -recursos d_e outras fontes.
Parágrafo- úníco. _Seni- pre)ufzo da aplicação" de outros
recursos do FNC, a SEC/PR destinará a receita de que trata
o _inciso IX deste a-rtigo exclusivamente a projetaS industriais
de produç_ão audiovisual.
Art. 9~ O Fundo NaciOnal da Cultura será admíriistrado
pela Secretaria da Cultura da Presidência da República e gerido pelo titular desta, de acordo com programas anuais de
aplicação aprovados pela Comissão Executiva do Pronac.
Parágrafo_ úniCo. Os recursos do_ FNC não poderão ser
utilizados em atividades -meio da SEC/PR ou de qualquer
outra ~ntidade_~riada 9u mantida pelo Poder Público._
Art. 10. O FNC atenderá no máximo a 80% (oitenta
por cento) do custo total de cada projeto, cabendo aos proponentes, seja pessoa de direito público ou privado, concorrer
com os recursos restantes.
Art. 11. Os contribuintes do Imposto sobre a Renda
e Proventos de qualquer natureza poderão efetuar doações
ao Fundo Nacional da Cultura, declarando, no ato de doação,
a qual projeto a mesma se destina.
Parágrafo único. A contrapartida exigida no art.lO des-'
ta lei poderá ser realizada com a utilização dos recursos previstos neste artigo.
CAPÍTULO III
Dos Fundos de Investimentos Cultural e
Artístico - Ficart

Art. 12. Fica autorízada a constituição de Fundo de
Investimento Cultural e Artístico-_:_ Fiq~.rt, sem person8.Hdade
CAPÍTULO II
jurídica, destinados_ à aplicação em empreendimentos que tenham por finalidade qualquer das atividades relacionadas no
art. 5' desta, lei.
.. .
.·. .
Do Fundo Nacional da Cultura - FNC
§ 1~ A ínstituição ãdministradora de Ficart compete:
Art. 7' Fica ratificado o Fundo de Promoção Cultural
I -representá-lo ativa e passiVãmente, judicial e extrajucriado pela Lei n' 7.505, de 2 de julho de 1986, que passará
dicialmente;
a denominar-se Fundo Nacional da Cultura - FNC, com
I I - responder pela e_vicção de direito, na eventualidade
o objetivo de captar e destinar recursos para projetes culturais
da liquidação deste.
compatíveis com as finalidades_ d_o PRONAC.
§ 2º As quotas dCiS-Ficart, emitidas sempre sob forma
Art. 89 Constituem recursos do FNC:
escriturai ou nominativa, constituem valores mobiliário-s_ sujeitos ao regime da Lei n' 6.385, de 7 de. dezembro de 1~67.
I - os oriundos do Tesouro Nacional;
§ 310 Os rendimentos e ganhos de capital auferidos. pelos
II - doações e legados;
III- subvenções e amci1ios de entidades nacionais~ nter- Ficart ficam isentos do Imposto sobre OperaÇões· de Crédito,
Câmbio e Seguro, asSiin coirio do Imposto sobre a -Rerida
nacionais ou eSü3.ngeitas;
IV- saldos não utilizados na execução dos projetas a e Proventos de qualquer natureza.
§ 49 Os rendimentos e ganhos de__c~pital distribuídos
que se referem o Capítulo IV e o presente Capítulo desta
pelos Ficarl sujeitam-se à-incidêitcia, na fonte, do-ImpostO
lei;
V- devolução de recursos de projetes previstos no Capí- sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza à alíquota
de 25% (vinte_ e cinco por cento), excluídos os rendimentos
tulo IV e neste Capítulo;
VI -1% (um por cento) da arrecadação dos Fundos distribuídos a beneficiáriO pessoa jurídica tributada com base
de Investimentos Regionais a que se refere a Lei n~ 8.167, no lucro reaL
§ 5" Os ganhos de capital aufeiídos por pessoas físicas_
de 16 de janeiro de 1991, obedecida na aplicação a respectiva
ou jurídicas não tributadas com base no lucro real, in~lusi~e
origem geográfica regional;
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isentas, decorrentes da alienação ou resgate de quotas dos
Ficart, sujeitam-sé· à incidência do Imposto sobre a Renda
e Proventos de Qualquer Natureza, â mesma alíquota pre·vista
para a tributação de rendimentos obtidos na alienação ou
resgate de quotas de Fundo Mútuos de Ações.
§ 6' Na apuração do ganho de capital dos Ficart em
relação a cada resgate ou cessão é permitida a compensação
de prejuízos havidos em uma operação com ·rucro obtidos
em outra, desde que ambas sejam de renda variável.
§ 7' A compensação permitida pelo parágrafo anterior
dar-se-á dentro do mesmo exercício fiscal em que for apurado_

o ganho de capital e nos dois exercícios imediatamente subsequentes.
_ _
·
§ 8'? A Comissão de Valores Mobiliários, ou vida a Secretaria da Cultura da--?-i-eSldêl:tcia da República, disciplinará
a constituição dos Ficart e fixará as normas 'que- os-regérão.
CAPITULO IV
Dos Incentivos Fiscais
Art. 13. Os contribuintes do Imposto sobre a Renda
e Proventos de Qualquer Natureza que destinarem recursos
a projeteS culturais ou ao Fundo Nacional da Cultura, sob
as formas de doação ou patrocínio, poderão deduzir do imposto devido:
I - se pessoa física, 80% (oitenta por cento) das doações
e 60% (sessenta por cento) dos patrocínios;
I I - se pessoa jurídica tributada com base no lucro real,
40% (quarenta por cento) das doações e 3Q% (trinta por
cento) dos patrocínios.
·
§ 1~' As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
real poderão deduzir as doações e patrocínios_com despesa
operacional.
.
§ 2' A dedução efetuada pela pessoa física não poderá
exceder à 4% (quatro por cento) e a da pessoa ilegível 2%
(dois por cento) do imposto devido no período base de utiliza-_
ção do incentivo, não estando o_ seu valor sujeito a outros
limites estabelecidos.
§ 3~' Os beneffcios ·cre que trata este artigo não excluem
ou reduzem outros benefícios, abatimentos e deduções em
vigor, em especial as doações a entid_ades de utilidade pública
efetuadas por pess-oas físícas ou jurídicas. _
· ·
§ 4~> O valor das doações ou patrocínios, passíveis- de
dedução do imposto devido, que exceder previsto-no parágrafo
2~' e 39 deste artigo, poderá ser deduzido nos três exercícios
seguintes.
__
§ 59 O Poder Executivo estabelecerá regras que, na data
da declaração de rendimentos, atualizem o valor d(_ls contJibuições em favor de projetes culturais e do Fundo Nacional
da Cultura.
.
§ 69 Os recursos a que se refere este artigo somente
poderão ser destinados a projetes apresentados por pessoas
físicas -ou jurídicas de direito privado e de natureza cultural,
aprovados pela Comissãõ-Executiva do Pronac e que atendam
aos objetivos estabelecidos no art. 4~ desta lei.
Ar~. 14. Para os fms da presente lei, considera-se:
I ......:. doação: a transferência de valor ou de bem móvel
ou imóvel do património de contribuinte do Imposto de Renda
e Provento~ de qualquer natureza para o património de outra
pessoa jurídica, declaradamente para aplicação ou uso em
atividade cultural, sem fins lucrativos, prevista no art. 4~ desta
lei;
II -patrocínio: a transferência de numerário com finalidade promocional ou a cobertura, pelo contribuinte do Impos-
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to sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza, de gastos,
ou a utilização de bem móvel ou imóvel do seu património,

sem transferência de domínio, para a realização, por outra
pessoa física ou jurídica, de atividade cultural com ou ·se_m
finalidade lucrativa prevista no art. 4 9 desta lei.
§ 1" Constitui infração a esta lei o recebimento, pelo
patrocinador, de qualquer vantagem finan~eira ou m.a~e.rial
em decorrência do patrocfnio que- efetuar.
§ 29 As transferências defiriidas neste artigo não estão
sujeitas ao recolhimento do Imposto de Renda na fonte.
Art. 15. Para os fins deste Capítulo, equiparam-se a
doações ã.s despesas efetuadas por pessoas físicas ou júrídiCas
com q objetivo de conservar, preservar ou restaurar bens
de -sUa propriedade ou sua posse legítima, tombados pelo
Poder Público.
Art. 16. A doação e o patrocínio não poderão ser efetuados a pessoa ou instituição vinculada ao contribUinte.
§ 19 Consideram-se vinculados ~o contribuinte:.
a) a pessoa jurídica coligada ou cont~olada ou_ da q~al
este seja titular, administrador, gerente, acionista otcsócio,
na data da operação, ou nos doze meses anteriores;
b) o s.eu cônjuge, seus parentes até o _t~r_c~iro grau, _inclusive os afins, seus dependentes ou dos titulares, administradores, acionistas e sócios de pessoa jurídica vinculada ao doador ou patrocinador; nos termos da alínea anterior;
c) outra pessoa jurídica coligada ou controlada o_u da
qual o contribuinte seja sócio.
§ 29: Não se consideram vinculadas as instituições. de
finalidades exclusivamente cultural, sem fins lucrativos, criadas pelo doador ou patrocinador, como tais consideradas pela
_
_
__
Comissão Executiva do Pronac.
Art._ 17. Os recursos financeirqS provenientes de doaçõeS_ou patrocínios deverão ser depositados _diretamente pelo
contribuinte em conta bancária específica, e~ nome do beneficiái"io, estando sujeitas a prestação de contas, na forma desta
lei.
Art. 18. Os projetas culturais previstos Desta lei serão
apresentados à Secretaria de Cultura da Presidência d~ República, ou a quem esta delegar a atribuição, acompanhados
de planilha de custos, para aprovação de seu enquadramento
nos objetivos do Pronac e posterior encaminhamento ã Comissão ExecutiVa do Progrãma Nacional de .Apoio à Cultura para
decisão final.
'-§ 111 No prazo máximo de noventa dias do seu recebimento pOderá a Secretaria da Cultura da Presidência da República notificar o proponente de não fazer jus aos benefícios
.
pretendidos, informando os motivos da decisão.
§ 29 Da notificação a que se refere ·o parágrafo anterior,
caberá recursos à Comissão Executiva do Pronac, que deverá
decidir no prazo de 60 (Sessenta) dias.
§ 3 9 Decorridos os prazos previstos no parágrafo 1~' e
29 deste artigo, sem que haja recebido qualquer notificação,
o proponente poderá captar os recursos necessários ao seu
projeto, fazendo comunicação-do fato ã SEC/PR e ao Departamento da Receita Federal, que farão a devida publicação
em 48 (quarenta e oito) horas.
§ 4' A SEC/PR só deixará de delegar a atribuição de
que trata o caput deste artigo em casos e· situações excepcionais, assim considerados pela Comissão Executiva do Pronac.
§ 59 Qs programas anuais de trabalho .das instituições
com finalidade cultural regulada em lei, bem como daquelas
prestadoras de relevantes serviços à cultura, assim reconheR
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cidas, neste caso, pela Comissão Executiva do Pronac, equipa~ concedida pelo Presidente da República, mediante decreto,
ram~se a projetas culturais, isentos das exigências do caput
a pessoas e instituições que, por sua atuação profissional ou
deste artigo e do art. 10 desta lei.
_. .
.
como incentiya_dores das artes e da_ cultu.ra, l)lereçam distinção
§ 6" Toda aprovação só terá eficácia após publicação
oficial.
_ _
_
de ato oficial contendo o título do projeto aprovado e da
Art. 26. Os re_cursos do Fundo ratificado pelo art. 79
instituição por ele respOnsáVel, o valor autorizado para obten- desta lei constituiem receita do FNC e serão aplicados segundo
ção de doação ou patrocínio e o prazo de validade da autori~ as finalidades deste, com a exeção feita pelo parágrafo único
za·ção.
---- do-art. 8'.
§ 7• A SEC/PR publicará anualemente, até 28 de feveArt. 27. O regulamento disporá sobre o recolhimento,
reiro, o montante de recursos autorizados no exercício a~terior à conta do FNC, dos recursos destinados a projetos ou ati vida~
pela ComiSsãO ExecutiVa do Pronac, nos termos do drsposto des atendidos por qualquer das fontes mencionadas nq art.
nesta lei, devidamente discriminados por beneficiário.
29 desta lei não executados tempestivamente ou que teD.ham
Art. 19. Os projetes aprOvados na forma do artigo an~ sua execução interrompida sem justa causa reconhecida pela
terior serão-, durante sua execução, acompanhados e avaliados Comissão Executiva do Pronac.
pela SEC/PR ou quem receber a delegação destas atribuições.
-Art. 28. As infrações aos dispositivos desta lei, sem
§ 1 A SEC/PR, após o término da execução ~os proje- prejuízo das sanções penais cabíveis, sujeitam o infrator:
tas previstos neste artigo, deverá, no prazo de se.Js meses,
a) ao pagamento do valor atualizado dos tributos dispen~
fazer uma avaliação final da aplicação correta dos recursos sados e demais encargosiegais;
recebidos, podendo inabilitar seus responsáveis pelo prazo
b) a multa correspondente a duas vezez o valor da vanta~
de até 3 (três) anos.
gem recebida indevidamente.
§ 29 Dessa decisão caberá recursos à Comis_s~o Execu~
Art. 29. Constitui crime, punível com a reclusão de 2
tiva do Pronac, que de_cidirá no prazo de 60 {sessenta) d_ias.
a 6 meses e multa de 20% (vinte põr ceilto) ·cto Valor do
Art. 20. Os contribuintes e as entidades bc:u~_fic_u!.dos projeto, qualquer discriininação de natureza política que aten~
por esta lei deverão comunicar, na forma e periodicidade de contra a liberdade de expressão, de atividade intelectual
que venham a ser estipuladas pela SEC/PR conjuntamente e artística, de consciência ou crença, no andamento dos proje~
com o Ministério da Economia, Fazenda, e Planejamento, tos a que se refere a presente lei.
os- apartes financeiros realizados e recebidos. _
.
Art. 30. Obter redução do imposto de renda utilizan~
Art. 21. Os projetQs culturais relacionados com os seg- do~se fraudulentamente de qualquer benefício desta lei cons~
mentos de produção cinematográfica, videográ_fica, fótográ- titui crime punível com reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) meses_
fica, discográficii e congêneres beneficiarão! exclusivamente, e multa de 20% (vinte por cento) do valor do projeto.
produções independentes, conforme defimr o regulamento
§ 19 No caso de pessoa jurídica respondem pelo crime
desta lei.
o acionista controlador e os administradores que para ele
Art. 22. Os projetas enquadrados _nos objetivos desta tenham concorrido.
lei não poderão ser objeto de _apreciação silbjetiva quanto
§ 29 Na mesma pena incorre aquele que, receberido reao seu valor artístiCo oU:- Cultural.
cursos,.bens ou valores em função desta lei, deixe de promo~
ver, sem justa _causa, atividade cultural objeto do incentivo.
CAPÍTULO V
~ Art. 31. O Poder Executivo, no prazo de 60 (sessenta)
Das Disposições Gerais e Transitórias
dias, regulamentará a presente lei, especialmente no que diz
Art. 23~ -Fica instituída a Comissão Executiva do Pro~ respeito à definição e ao detalhamento dos critérios e normas
grama Nacional de Apoio à Cultura, com as competências reJacionados com sua aplicação e utilização.
Art. 32. ESta lei entrará em vigor na data de sua publie atribuições dadas por esta lei e a seguinte composição:
I- o Secretário da Cultura da Presidência da RepúbJica; cação;
Art. 33. Revogam-se as disposições em contrário.
I I - os Presidentes das entidades supervisíonadas pela
SEC/PR;
III - o Presidente da entidade nacional que congregar os
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O parecer
secretários de Cultura das unidades federadas;
conclui favoravelmente ao projeto, nos termos dO substitutivo
IV- três representantes do empresariado brasileiro;
qUe qfereée e pela rejeiçác;> do Projeto de Lei do Senado
V- seis representantes de associações nacionais repre~ n9162/91, que tramita em conjunto. --- sentativas dos setores culturais e artíticos.
Sobre a mesa, as emendas que serão lidas pelo Sr. 19
Parágrafo único. A Comissão se~á presidida pela autori- Secretário.
dade referida no inciso I deste artigo que, para fins de desem~
São lidas as seguintes
pate terá voto de qualidade.
Art. 24. A SEC/PR estabeelcerá premiaçãu anual que
(Emenda supressiva ao Projeto Lei n9 109 - Senador
reconheça as contribuições mais signifiCativas para a área cul- Oziel Carneiro, Epitácio Cafeteira e João França.)
tural:
(Emenda supressiva- Senador Eduardo Suplicy)
I - de escritores, artistas ougrupós de artistas, brasileiros
(Emenda supressiva- Senador Eduardo Suplity)
ou estrangeiros residentes no Brasil, por obras individuais
(Emenda acresc. -Senador Eduardo Suplicy)
ou em conjunto;
(Emenda ao art. 29 --=·Senador Oziel Carneiro).
I I - de profissionais da área do património histórico ou
Emendá n~ 1
cultural;
Suprima-se o inciso VII, do art. 49 do SubstitutiVo
III- de estudiosos da cultura nacional; e
ao Projeto de Lei da Câmara n' 109, de 1991 (n'
IV- de administradores de entidades culturais.
1.448/91, na Casa de origem), que dispõe sobre a lnstiArt. 25. Fica instituída a Medalha do Mérito Cultural,
o:>
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Justificação
- A manutenção dessa expressão cria caráter discriminatório em relação a entidades, instituições e fundações tais
corilo Universidades, Sesc, Sesi, ACM, Sindicatos e Associações Profissionais, que em função de seu regimento tem objetivos e objetos assemelhados, mas não idênticos e fazem da
ação cultural seu campo de oferta de oportunidades e programas culturais.
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1991. - Senador
Eduardo Suplicy.
Emenda n? 4
Acrescenta-se ao art. 22, o inCiso X.
Inciso X - "Difusão científica e tecnológica"
Justificação
Ao lado das artes e jumanidades, há que se incorporar
ao universo cultural brasileiro todo desenvolvimento científico
e tecnológico, permitindo que a pesquisa, o saber científico
e transformador da tecnologia possa estar ao alcance da população. Ao abranger estas áreas, a cultura estará ampliando
seus próprios horizontes e estendendo seu universo de valores
e incorporando o mundo do trabalho e da transformação.
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1991. -Senador
Eduardo Suplicy.
Emenda n~s
Emenda ao art. 29, inciso IV das Disposições Transitórias.
"IV- três representantes do empresariado brasileiro.''

Justificação
Mesmo respeitando a área geográfica regional, não encontro razões para retirar dos Fundos de Investimentos Regionais, porcentagem para atender à cultura, que deve ser prioridade de toda a Nação, mas, obviamente financiada pelos mais
ricos, e não pelas regiões mais pobres, como possibilita o
inciso VII do art. 49
Devemos levar também, em consideração, que se a cada
Fundo que for criado, de amplitude nacional, se for usar recursos dos Fundos regionais, o precedente terminará por levar
os mesmos à extinção. Aliás, é bom recordar que foi grande
o esforço dos parlamentares .da Amazônia _para evitar que
nas chamadas Emendas à Constituição, o Poder Executivo
propusesse a suspensão temporária de recursos prc:visf?s no
art. 159, inciso I, alínea c, bem como os fundos regionais.
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1991. - Senador
Ozjel Carneiro, Senador Epitácio Cafeteira, Senador João
Fránça.
Emenda nD 2
Suprima-se do art. 17 a expressão "de natureza cultural,
de caráter privado".
O artigo passará a ter a seguinte redação:
"Art. 17. Com o objetivo de incentivar as-atiVidades culturais, a União facultará as pes~oas físicas
ou jurídicas a opção pela aplicação de parcelas do imposto sobre à renda, a título de doações ou patrocínios,
tanto no apoio direto a projetas culturais apresentados
por pessoas físicas ou pessoas jurídicas, como através
Justificação
de contribuições ao Fundo Nacional de Cultura, nos
termos do art. 49 , inciso II desta lei, desde que os
Entendo que deverão ser pessoas jurídicas as principais
projetas atendam aos critérios- eStabelecidos no art. fontes de recursos para os objetivos do presente PL e, sendo
19, em tomo dos quais será dada prioridade de execução o empresariado nacional legalmente representado pelas Conpelo Conselho Nacional de Política Cultural."
federações das Indústrias, Comércio e Agricultura, parece-me
sensato ter cada uma das respectivas Coi:tfederações o seu
representante na Comissão Nacional de Incentivo à Cultural.
Justificação
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1991. - Senador
A manutenção daquela expressão cria discriminação e Oziel Carneiro.
tratamento desigual na criação e oferta de programa culturais,
Durante a Leitura dds Emendas, o Sr. Dirceu CarexCluído-se, por seu contrato social, ou regimento de constineiro, ]'~ Secretários, deixa a cadeira da presidência,
tuição, as universidades, Sindicatos, Associações Profissio·que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente.
nais, ACM, Sesc, Sesi, etc.
·
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1991. - Senador
Eduardo SuplicyO SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Lidas, portanto, as emendas apresentadas ao projeto originário da CâEmenda n~ 3
mara dos Deputados, concedo a palavra ao nobre Relator
Suprima-se do art. 22 a expressão "De Natureza Cultural Fernando Henrique Cardoso ·para que emita parecer sobre
para fins de incentivos''.
as emendas apresentadas.
O artigo passará a ter a seguinte redação:
O SR- FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB "Art. 22. Os pi:"ojetos a seremapre~eri~idos por S-P-. -Paia proferir parecer. Sem revisáo do orador.)- Sr.
Pessoas Físicas ou PessciasJ urídicas, objetivarão desen- Presidente, preciso pelo menos ler as emendas, se V. Ex•
volver as formas de expressão, os modos _de criar e me permitir uns minutos.
fazer, os processos de preservação e proteção do PatriO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - V. EX' já
mónio Cultural brasileiro; e o·- estudos e métodos de
interpretação da realidade cultural, bem como contri- demonstrou nesta Casa à saciedade que foi um dos pioneiros
buir para propiciar meios, t população em geral, que da leitura dinâminca e acredito que aplicará os conhecimentos
permitam o conhecimento dos bens e valores artísticos adquiridos e o fará com o brilho habitual.
e culturais, compreendendo, entre outros, os seguintes
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -V. EX'
seguimentos."
me permita, com relação à Emenda do Senador Oziel CarnejrQ.
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que, na verdade, suprime o percentual de 1% relativo aos
fundos regionaiS, meu parecer só pode ser contrário pelas
razões já alegadas.
___ _
No que se refere à Emenda n~ 17-do se:naa_or~ EduardO
Suplicy, creio que já foi atendida no texto. __ _
A emenda que se refere à supressão do art. 22, do Senador
Suplicy, ela se reporta ao texto originário da Câmara dos
Deputados, e ele foi refu_ndido no texto do Senado, portanto
não se faz necessária, está prejudicada.
E, por fim, a matéria relativa à difusão científica, a ela
houve referência e foi mantida no novo texto.-Eu não posso
precisar a V. Ex~ exatamente em que momento, mas houve
uma discussão e há _um_a referência à difusão científica. De
modo que a considero prejudicada.
Quanto à emenda dQ_,.SJenador Oziel Carneiro sobre a
questão da ampliação do Conselho de Cultura, foi aceita a
emenda e já está -inC-Orporada ao texto.
Este o meu· parecer-; Sr. Presidente.
O Sr. José Sarney- Sr. Presidente, peço a palavra para
discutir.
O SR. PRESIDENtE (Mauro Benevídes) - Concedo
a palavra ao nobre Senador José Sarney.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB -AP. Para discutir.)
-Sr. Presidente, por um dever de consciência, sou obrigado
a tomar parte na discussão deste projeto. Antes, porém, queiia
fazer algumas considerações sobre a vida parlamentar e justi~
ficar estas palavras que vou proferir.
A vida parlamentar, Sr. Presidente, é constituída de uma
glória efémera. Ela se faz de moment,?s, de ins~a_n!es que
rapidamente se dissolvem no tempo. As vezes, é marcada
por um projeto, por um aparte, por uma emenda e, de uma
maneira mais perene, pocuma causa.
Nós temos exemplos, no Parlamento brasileiro, de vár~as
causas que dominaram a vida de muitos parlamentares.
Para citar os mais antigos, eu- começaria dizendo__ que
o Conselheiro Saraiva, o brilhante homem e estadista do Império, tinha a causa dos _distritos eleitorais. Ele julgava que,
para purificar o processo político do nosso País, era necessária
wna profunda reforma eleitoral e defendeu, durante muitos
anos no Parlamento, os seus pontos de vista, que finalmente
foram consolidados numa lei, a Lei Saraiva.
Nós tivemos a causa_ extraordinária de Nabuco - falo
primeiro do pai, do ConSelheirO Nabuco. Guardam até hoje
os nossos Anais a memória de alguns-dos se_us__ifis_cursos que
se tornaram memoráveis, como o famoso discurso em que
ele pregava a reforma, dfi:endo qüe-·se-n.ão a fizéssemos teríamos a revolução. Depois, o seu filho conffiiil3ria, no Con:..
gresso brasileiro, a defender uma causa, talv_e_z a maior que
este País Jã.Teve, -a ·causa da abolição, porque conseguiu ele
congregar todas as consciências numã id~fa de extrema genero~
sidade.
Temos parlamentares que foram marcados por alguns
momentos, desses_ extraordinários, do Congresso. Nabuco
mesmo, depois de ter conseguido e de ter visto concretizada
a abolição, voltou à tribuna e fez o famoso discurso "Dos
NegócioS Lógicos", :po qual defendia o ConselheirO' João Al~
fredo dos ataques que sofria, depois da assinatura da Lei
Áurea.
---Andrade Figueira-.:..:... os Anais guardam o seu nome foi um parlamentar extraordinário. Em todQs os pronunciamentos, defendia seus pontos de vista conservadores~ muitos
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deles antipáticos, mas que marcavam profundamente a sua
consciência de parlamentar.
Vamos falar dos mais novos. Já estou nesta Casa há 27
aitos e aprendi o que pouca -gente Sabe a respeito dos parla- mentos: esta é uma Casa onde mais do que aprender a falar,
aprende-se a ouvir, Portanto, ao longo desses anos, aprendi
a ouvir, e ouvi muitos momentos-extraordinários do Congresso
brasileiro.
Lembro~me do velho Tristão da Cunha. Não se podia
falar, no Palácio Tiradentes, em Liberalismo, sem que ele
corresse para a tribuna, defendendo as idéias liberais em qualquer projeto que de leve necessitasse tratar desse assunto.
Lembro-me do velho Raul Pilla, de cabeça branca, já
ouvindo mal, caminhando nos corredores do Palácio Tir~~
dentes com aqueles papéis debaixo do braço, que nada ma1s
eram do que o motivo de toda a sua vida de parlamentar:
a defesa do parlamentarismo.
Lembrowme de Etelvina Lins defendendo também apureza do processo eleitoral e, nesse sentido, elaborando uma
lei, depois de longo tempo de doutrinação nesta Casa, a Lei
Etelvina Lins, que regulava as despesas eleitorais.
Lembro-me de Afonso ArinoS. Quantas v~zes o vi na
tribuna! Para recordar uma só delas, depois da morte do Presi~
dente Vargas, naquele dia dramático do seu suicídio, Afonso
Arinos, com profunda comoção, fez um discurso que, nos
Anais do Congresso brasileiro, representa uma peça indelével
e eterna. Mas ele também teve uma causa, a da discriminação
racial, contra a qual lutou, transformando essa causa num
projeto de lei, que teve o nome de Lei Afonso Arinos.
Nelson Carneiro, que hoje nós estamos vendo envelhecer,
mas guardando sempre- aquele fogo sagrado do jovem parlaR
mentar, atento sempre a tudo o que se discute neste Casa,
dedicou suâ. vida de parlamentar à causa das leis da família,
à causa da lei do divórcio. E tinha como contraponto o Monsew
nhor Arruda Câmara.
Sr. Presidente, essas minhas palavras são introdução para
que a minha causa parlamentar foi e é a causa da cultura.
Em 1970, fui eleito Senador. Em 1972, pouco depois
da posse, eu apresentava ao Congresso Nacional, o primeiro
projeto de incentivos à cultura, considerando o problema cultural um problema fundamental para o nosso País, uma vez
que não acredito que um pafs possa ser uma potência eco'nómica, uma potência militar, se não for uma potência cultural.
Esse projeto tinha uma filosofia; não era simplesmente
um projeto apresentado para dar dinheiro para ã cultura.
Não! Esse projetO estava enquadrado dentro de uma filosofia
que era, e que é, a filosofia de que a sociedade industrial
gera valores materiais, não gera valores espirituais. A sociedade industrial, toda ela, é dirigida no sentido dos bens materiaiS e vai marginalizando aqueles bens esp"irituáis qUe são
fundamentais. Portanto, a realidade, a dura realidade é que
nós temos que inserir a_ cultura dentro do processo da sociedade industrial. Essa era a filosofia do projeto.
A sociedade industrial precisa ter também, como obje~
tivo, a cultura; que ela fique à mesa do planejador, como
ficam as estradas, como ficam Jodos os_olitr~os serviços que
o Estado deve prestar à sua população. Para isso, o País
tem que investir na cultura. Mas corno investir na cultura
não tem atrativo algum para a sociedade industrial, temos
que incentivá-la para que possa participar do processo cultural
e produzir bens culturais, e que esses bens tenham valore,s
dize~
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e passem a ser, embora valores espiritu3.iS-, também objetivos
da sociedade industrial.

Recebi há uns 3 meses a Revista Fortune dos Estados
Unidos, que trata de problemas económicos. E a reportagem
de capa é sobre a cultura, um dos maiores produtos de exportação, hoje, dos Estados Unidos. Entrou ela na sociedade
americana através de Um processo de investimentos nesse setor, que se transformou ·e transformou os Estados Unidos
numa grande potência.----Levi-Strauss. cuja glória- até hoje Deus o mantém vivo
-"ilumina a inteligência do mundo inteiro, tem uma página
na qual analisa a sociedade em que vivemos, que gera toxinas
que matam, pouco a pouco, aquilo que Bergson chamava
de suplemento da alma. Então, a sociedade, desencantada,
marcha para um niilismo no qual busca as drogas, o alcoolismo, o jogo e tudo o que deforma a vida do homem. A
juventude, sobretudo é a mais trucidada nesse processo, que
também vai destruindo a cultura, sem substituí-la por uma
nova.
Daí a filosofia do nosso projeto, criar incentivos ao setor
cultural, de modo a que o País pudesse investir nesse setor.
Temos aboluta certeza de que se este País conseguir investir,
no setor cultural, durante 10, 15 ou 20 anos, uma quantia
significativa, viveremos um verdadeiro renascirriento e: O País
passará realmente a ser uma grande potência, sob todos os
aspectos, a cultura sendo, sem dúvida, o carro-chefe dessa
transformação.
Assim foi cm outros lugares do mundo! Qua!J.dO apre·
sentero primeiro projeto a esta Casa, já existiani alguns projetas, no mundo inteii"O, de incentivo à cultura. Os Estados
Unidos tinham a sua lei de incentivo cultural desde os anos
vinte. Mas eles buscavam outro objetivo. Tinham ficitdo ricos
e desejavam que o País também pudesse acumular tesouros
universais. Então, aquele país incentivou as empresas, os magnatas a que formassem grandes coleções, a que investissem,
a que importassem. E hoje lá encontramos, talves, os maiores
tesouros, que eles puderam acumular em seus museus, sempre, e em grande parte, incentivados. Encontramos ali algumas coleções particulares importantíssimas, como a Morgan,
que guarda os Jivros mais antigos da humanidade; a Vanderbielt; a Paul Getty, em Los Angeles, na CalifÇrnia.
Esse processo de incentiVo também já existia na Europa,
não só nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, d_~_ uma maneira
mais inovadora, tentalnos que a sociedade industrial entrasse
no processo de produção de bens culturais, investindo nesse
setor. Para isso, tínhamos o grande instrumento da liberdade:
dar liberdade à socicd3de para ela investir no setor cultural.
O pOder criativo da liberdade.
Anos após, voltei a esta Casa comO parlamentar, reapresentando o projeto de incentivos culturais, sempre esbarrando
na alegação de que era inconstitucional, porque essa iniciativa
criava despesas ou iSenções, uma iniciativa eXclusiva do Poc;J.er
Executivo.
Assim, apresentei o Projeto o? 138, em 1975; -o n, 128,
em 1978; um projeto em 1985, e ·outros, de interesse_ cultural.
Apresentei um projeto que isentava os ingressos de espetáculos cênicos de qualquer imposto, fosse estadual, municipal
ou federal. Também na década de 70, quando o Brasil se
encontrava mergulhado num processo-em que as inteligências
nacionais, os cie-ntistás e tecri61ogos estãvaiil Saindo do País,
apresentei ao C?_rigresso Na~Tonal um projetO cri:;mdo incentivos para a fiiaçâó.de cérebros, para evitar a saída de cérebros
do nosso País.
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E no último dia em que era Senador, eleito Vice-Presidente da República, tinha que _fazer um discurso de despedida- e eu sou avesso às despedidas, não gosto delas. Quis
sair do Congresso como se fizesse um gesto inaugural de entrada. Meu último ato como Senador, antes de assumir a VicePresidência, foi reapresentar o" projeto ao Congresso Naciona],
naquela tarde em que todos os Senadoies queriam apertar
a minha mão. Eu aqui estava como -se fõsse o parlamentar
_que acabara de _chegar, mostrando minha fidelidade à causa
da cultura, _a minha causa parlamentar.
Presidente da República, a oportunidade chegara, para
que eu pudesse transformar em realidade esta causa que havia
sido a minha causa parlamentar. Mandei então o projeto de
incentivos culturais, sancionei·o, e pude dizer como Borges:
quem realiza um sonho, constrói um pedaço da eternidade.
Sr. Presidente, o projeto teve uma vida pequena, de três
anos. Nesses três anos, contudo, pudemos verificar o acerto
da linha que havíamos tomado, de tal modo que o clamor
nacional, quando ele desapareceu, foi tão grande que hoje
O-Congresso tem de novo de votar uma lei de incentivos culturais-,- apresentada pelo Governo. No País inteiro sentiu-se a
necessidade da volta desses mecanismos que tinham se tornado
tão importantes ao processo cultural brasileiro.
Vamos aos números, Sr. Presidente. Durante esses três
-anos, a Lei n9 7.505 conseguiu criar 4.700 entidades culturãis
no Brasil inteiro. Se houver cinco pessoas trabalhando em
cada uma dessas entidades encontraremos um voluntariado
de mais âe 20 mil pessoas se dedicandO à causa da cultura
no País inteiro, sem custar um tostão para o Estado. E, mais
do que isso, durante esse período tivemos aprovados milhares
de pequenos ou grandes projetes.
Vamos falar dos grandes projetas.
O País - é .trist'é de se dizer - tinha o teatro de São
Paulo fechado há 10 anos. Ele foi restaurado com recursos
do Estado, federais, mas também com recursos da Lei n~
7.505. O teatro de Mã.naus, o ·dÓ Rio de Janeiro e o Teatro
José de Alencar, em Fortaleza, também estavam fechados
e desaparelhados! A Orquestra de Blumenau, vários teatros
em Santa Catarina, a Orquestra Sinfônica Nacional, para falar
dos grandes projetos.
Outro dia fui a Divinópolis, conv"ídad6 a 'uma entrega
de prêmios e a uma inauguração, na comemoração dos 50
anos de um jornal. Estávamos num modesto teatro. De repente, o orador diz: "Sr. ex-Presidente, quero dizer a V. Ex~
que este espaço em que estamos, nesta nossa pequena cidade~
é o seu espaço cultural, foi feito com a Lei de Incentivos
Culturais n' 7.505".
Em todo lugar do País se fez alguma coisa. Foi um movimento nacional em favor da cultura. Foi feita uma análise
das matérias mais pubficadas, dos assuntos mais tratados nos
jornais, nesse período, e a cultura está entre os cinco primeiros
assuntos mais presentes. Então, Sr. Presidente, podemos dizer
que a Lei atingiu suas fiilalidã.des.
Na Presidência da República também tive a oportunidade
de sancioriar o~tra lei que considero muito importante, a da
defesa do património cultural e artístico do País. Quero dizer
à Casa que vou votar a favor do projeto, porque, em primeiro
lUgar, déve"mos continuar incentivando o processo cultural.
Não podemos, de maneira algUma, deixar que esse clamor
naCíorial doS artistas dos intelectuais continue, sem que eles
teilham uma âncora que os ajude no seu processo de criação.
Naturalmente, todos que aqui estão irão perguntar~me: oual
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a direrença entre o projeto atual e o anterior. Basicamente
nenhuma, porque uma lei dessa natureza não pode inovar.
Essa Lei n~ 7.505 resultou justamente do estudo das várias
legislações do mundo inteiro, bem como da contribuição brasileira no processo de inovar incei:ttivos culturais. Ela foi debatida no Conselho dos Ministros de Cultura da Europa. Juntamente com o ex~Ministro Celso Furtado, ouvi do Ministro
da Cultura da França, Jacques Lang, o seguinte: "Nós queremos ter aqui uma lei como essa do Brasil, porque a nossa
está antiquada. Vocês deram um passo importante ã frente."
E nas reuniões de Ministros da Cultura da América Latina,
a necessidade de todos os países do continente terem uma
lei dessa natureza foi um tema predominante.
·
Há uns quatro meses, participei de um encontro de intelectuais da América Latina, que teve uma das sessões presididas pelo grande escritor Gabriel Garcia Marques. E elaboramos um documento, no qual está colocada a necessidade
de que os países da América Latina tenham projetas conjuntos
de incentivos culturais dessa natureza.
Passo, agora, a comparar ós dois projetas. A Lei no 1. 705
tinha como instrumento, primeiro, o Fundo de Promoção Cultural. A lei atual mudou o nome desse fundo para o Fundo
Nacional de Cultura, mas manteve a criação do _fund_o da
lei anterior e vai receber os recursos que ficaram paralisados
e que eram destinados ao Fundo de Promoção Cultural. Os
objetivos constantes da-lei são os mesmos, têm praticamente
a mesma redação, porque não se pode mudar um assunto
de tamanha relevância, objeto de tanto estudo e definição.
Tínhamos um outro instrumento, o investimento. Como
disse, o investimento na lei antiga e-ra dedutível "em 100%.
Agora, na nova lei, criou-se o FICART, Fundo que sreá _gerido
pela Bolsa de Valor·~s; é um condomínio no qual as pessoas
podem aplicar. O reridimento não será tributado, mas os cotistas, na distribuição dos lucros desse Fundo, serão tributados.
A redação que veio para o CongreSso - có"fifess·õ _:.:..
não esclarecia bem como esse Fundo iria fUncionar. O texto
não tinha sido elaborado por aqueles que trabalham com a
cultura, mas, sim, pela área económica. Jamais poderemos
debitar ã área cultural que trabalhou no projeto a nebulosidade que existia a respeito do FICART. . .
Não acredito que o FICART tenha os atrativos que teria
o investimento -di.i-eto no setor da cultura. Mas é um instrumento que foi Colocado, com o intuito de substituir o investimento.
Na antiga lei era possível deduzir 100% da pessoa física
para investimento e 50% da pessoa jurídica. Através do Fundo, esse percentual não está esclarecido, uma vez que as pessoas vão receber o lucro que·for distribuído pelo Fundo, quando ele aplicar em atividades culturais rentáveis.
_ No que se refere a incentivos, na Lei n(' 1. 705 eram abatidos 10% da pessoa física, o atual, Senadpr Ferflando Henrique
Cardoso --parece-me -mantém os 10%. Só que na lel
antiga, de doação podíamos deduzir 100%; de patrocínio,
80%, e 100% de investimento. Na lei nova, ficam 80% para
doação, 60% Para patroé(riio e zei-o pór -Cento para investimento. Para pessoa jurídica, a Lei no 1.705 destinava 2%
do imposto devido; na atual- parece-me- ficaram os mesmos 2%, podendo ainda ser deduzido das despesas operacionais.
Outro ponto tratado como Incentivo SãO os prêm_ios prêmios literários, artístiCos. Numa e noutra lei isso _era possí~
vel. Tãmbérn era tratada como incentivo - e havia na lei
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um dispositivo - a criação de uma ordem do mérito cultural.
O Senador Fernando Henrique Cardoso achou melhor colocarmos uma medalha, uma vez que, em matéria de Ordem,
já tínhamos muitas no Brasil. O Presidente da República tem
à sua disposição, como eu tive, a Ordem Rio Branco, a Ordem
do Cruzeiro do Sul, a Ordem Nacional do Mérito para dar
a grandes artistas, como eu dei à Bidu Saião, ã Madalena
Tagliaferro. Entreguei a Ordem nacional do Mérito a Afonso
Arinos. Enfim, são instrumentos através dos quais o País reconhece os grandes homens da inteligência nacional.
A diferença restante entre uma lei e outra é a parte conceituai. Na Lei n<?7.505, tínhamos retirado o Estado da apreciação
do valor cultural das atividades da criação intelectual, pois,
cons.ideramos que eles não pode nela interferir. Nós, como
eu dtsse, acreditamos no poder criativo e germinativo da liberdade. Através do novo projeto, cria~se uma série de mecanismos que transformam o processo em uma burocracia, o
que vai de certo modo dificultar que se chegue a resultados.
Confesso que o projeto foi muito melhorado na Câmara
dos Deputados. Aqui, também, no Senado Federal, o Senador
Fernando Henrique Cardoso, como seu espírito público, o
conhe_cimento e a vivência dos assuntos culturais, fez um excelente trabalho de consolidação, que se transformou no substitutivo que estamos agora discutindo e votando.
Para contornarmos esse ponto, tive oportunidade de dizer
ao Secretário da Cultura que gentilmente me procurou: Sr.
Secretário, não tenho condições de consciência de votar um
projeto desta natureza, que cria um mecanismo a priori de
controle do processo da criação artística. Não tenho condições
e creio que isso é inconstitucional, ou seja, o Estado usar
do seu poder para exercer um protetorado sobre a inteligência
do nosso País."
O Sr. Secretário foi sensível às nossas ponderações, o
que-certamente aproximava o projeto ã Lei n<? 7.505.
- Para isso o Senador Fernando Henrique Cardoso estabeleceu um mecanismo no qual não violava o controle do Estado
sobre a burocracia do projeto, mas libertava os projetos incentivados dessa análise para julgar o mérito.
Então, foi introduzido no substitutivo um artigo que diz:
"Constitui crime punfvel com a reclusão de dois
a seis meses e multa de 20% sobre o valor do projeto,
qualquer discrimin~ção de natureza política que atente
contra a liberdade de expressão-, ·de atividade intelectual e artística, de consciência, de crença ao anda..'"llento
dos projetes de que trata esta lei."
Assim, no projeto atual, a Secretaria de Cultura pode
opinar sobre o enquadramento do projeto dentro dos objetivos
da lei, mas não pode julgar subjetivamente sobre os méritos
do projeto cultural, não pode interferir no processo di criação
artística. E, ainda mais, essa lei inclui um dispositivo penal,
desde que se possa detectar a existência de qualquer açáo
no sentido de exercer um tipo de censura prévia. Por outro
lado, foi restabelecido o ar_tigo que na antiga lei também punia
como crime qualquer burla no processo fiscal durante a aplicação dos incentivos ã cultura.
Para encerrar, Sr. Pr~sid_ente- creio que me alonguei
um pouco - , quero dizer algo que está de certo modo me
amargurando há bastante tempo: não temos defendido, como
devíamos, os intelectuais _e os artistas brasileiros. Eles foram
acusados de terem fraudado a lei, de terem-na usado para
objetivos indevidos. Nunca, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
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neste País, tão poucos recursos renderam tanto, em tão pouco
Nós votamos aqui. há alguns dias, incentivos para a Zona
Franca, de 3 bilhões de dólares num ano! Votamos incentivos,
tempo, quanto essa Lei de Incentivos Culturais.
_
O Senado vai ficar, sem dúvida, estarrecido com os volu~ para todos esses setores, de milhões e milhões de dólares
mes empregados, durante três anos, na Lei de Incentivos Cul- de exportação - chegamos: a quase 8 bilhões de dólares turais- e falou-se pelo País inteiro que foi uma le_i fraudada, e_ para a cultura gastamos 35 milhões de dólares, por ano.
que serviu para os piores objetivos. Foram cento e sete milhões E acusam-se os artistas brasileiros de serem os grandes fraudade dó~ares empregados em três anos: no primeiro ano, 44 dores do País.
milhões de dólares, no segundo ano, 55 milhões de dólares;
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides. Fazendo soar
e no terceiro ano,- 8 milhões de dólares. Em três anos, foram a Campainha) -A Presidência pede ao nobre Senador José
todos os incentivos destinados à cultura. Uma ·simples fraude Sarney que interrompa por alguns iristantes o seu brilhante
do INSS cobre esse volume empregado na cultura, durante pronunciamento, na tarde de hoje, para que a Presidência
três anos!
possa registrar a presença do Senhor Presidente da República
Então, são esses--artiStas e ínteledll-ais que podem, neste Itamar Franco, no plenário dó Senado Federal. (Palmas)
País, ser acusados de homens que fraudaram o fisco, de hoA Presidência convida o Senhor Presidente da República,
mens que usaram de métodos escusas? Para quê? Para produ- o ex-Senador Itamar Franco, a tomar assento à direita, ã
zir bens culturais, para elevar o nome deste País! E uma Mesa da Presidéncia.
injustiça que devemOs repeJir, que a consciência nacional nãç
Entende a sua presença no plenário do Senado Federal
pode recolher senão com a necessária revolta, porque não como uma deferência ao Poder Legislativo brasileiro, que
é verdade!
Sua Exceléncia integrou durante dois mandatos de Senador
Tomei a proVidência de, antes da discussão deste projeto, qa República, desempenhando_ com o maior brilho e profiperguntar, através de um requerimento de informação;· quan- ciência o mandato que lhe foi outorgado pelo povo do Estado
tos autos Ue infração haviam sido lavrados durante a vigência de Minas Gerais.
da Lei n9 7.505. Em segundo lugar, quantos processos a Polícia
No exercício da Presidência da República, quando auFederal instaurou por fraude durante a aplicação da Lei de sente o titular, o Senador Itamar Franco, hoje Vice-Presidente
Incentivos FiscaiS~~ da República, tem dado demonstrações inequívocas do seu
Recebi a resposta e· até confesso não ter entendido, por espírito público. Daí por que o seu gesto, significativamente,
que o meu requerimento dízia o seguinte: "QuantoSin_quéritos representa um respeito ao Poder Legislativo que ele sempre
foram instaurados por denúncias baseadas no crime previstO integrou, durante 15 anos, com brilho, com qignidadeJ com
no art. 14 da Lei n' 7.505, de 2 de julho de 1986, durante proficiência incompcirávd.
- · · · · a vigência da mesma e em que situação se encontram?" Isto,
É uma imensa alegria registrar a presença do Senhor
à Polícia Federal e à Receita Federal.
Presidente da República, Itamar Franco, no plenário do SenaRecebo uma resposta:
c\o Federal.
Continua com a palavra o n_obre Senad9r José Sarney~
"Em atenção ao ofício ·que encaminhOu o Requeri- para prosseguir com ·o seu brilhante discurso.
mento de Informações n' 793, de 1991, apresentado
O SR. JOSÉ SARNEY- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
pelo nobre Senador José Sarney, co:rp. _J;mse no art. 50, termino, em homenagem à presença ilustre do Senhor Presida Constituição Federal, sobre quantos inquérítos fo- dente da República e grande Parlamentar que sempre foi,
ram instaurados por denúncias baseada_~_ no crime pre- Itamar Franco.
visto no art. 14 da Lei n' 7.505, de 2 de julho de 1986,
E termino com um exemplo. No Rio de Janeiro, no Palá~
durante a vígência da mesma, e em que situação se cio Tiradentes, estava sentado no plenário aquele velho coberencontram, tenho a honra de informar a V. Ex~ cópia to pela sombra da História, Arthur Bernardes, que vivera
do projeto inicial sobre a matéria, com o te9~ 9rigiri.al tantos episódios dramáticos -da história do Brasil. Sentado
da respectiva exposição de motivos, e as demais infor- como simples parlamentar, porque a paixão da política é maior
mações pertinentes, colocando-me à disposição para do que c;t paixão da vida. Ela é a motivação do viver, do
quaisquer outras que se fizerem necessárias".
p-ensar coletivamente, com espfrito público, que domina _a
Sr. Presidente, recebi -está aqui, mandada pela Mesa todos_ nós. E toda vez em que, na História, se fazia necessária
- uma xerox da antiga lei, e da mensagem enviada pelo a sua voz em defesa das causas nacionalistas, Arthur Bernardes
Presidente, a cópia da mensagem e mais a legislação que ressurgia no gosto pela atividade parlamentar, defendia a soberania do Brasil, e caminhava para a tribuna para defender
_
__
acompanhou o projeto de lei._
Sei perfeitamente por que essa informação é dessa nat~re~ a s.ua _ç_a_u_sa, para dizer do seu protesto ou da sua concordância.
za; procurei inforritar-irie pessoalmente, junto â_Pollcia Fede- Depois de ter sido tudo, só lhe restava a tribuna.
ral. Durante a vigência da Lei n~ 7.505 foram instaurados
Aqui está também -um ex-presidente da. República que,
dois "in-quéritos, ·cada um no valor de 15 mil cruzeiros, por ao longo de sua vida, sempre soube a grandeza do Parlamento
causa de- recibos desviados pelo Centro Pessoano __ ~o Rio de e que desta Casa levou os exemplos de experiência, prudência
Janeiro. E junto à Receita Federal, que informalmente res~ e paciência com que governou o País.
pondeu~me não haver qualquer auto de infração com base
Tenho certeza que o Presidente Itamar Franco, velho
em desvios encontrados durante esse t~mpo da vigência da parlamentar, voltando a esta Casa, também aqui estará defenlei.
dendo a sua causa. Lembrará a minha presença defendendo
Então, Sr. Presidente, o que deduzimos disso é que não uma causa parlamentar e terá recordações para também defen~
é verdade o que se diz contra os artistas e intel~~-~ais_c_!o der a sua. S_empre a causa do interesse nacional.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente._ (Muito bem!
Brasil! O Governo não despendeu quase nada em favor da
Palmas. O orador é cumprimentado.)
Cl!ltura, nesses três anos.
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Durante o discurso do Sr. José Sarney, o Sr. Mauro
Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Alexandre Costa, ] 9 Vice-Presidente.
Durante o discurso do Sr. José Sarney, oSr~ Alexandre Costa, ]9 Vice-Presidenii!,- deixa a cadeira da
presidência, que é oCupada pelo Sr. Mauro Benevides,
Presidente.
--- - --

0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Srs. Senadores, a Presidência vai suspender os trabalhos desta sessão,
a fim de que o Senhor Presidente da República, no Salão
Nobre do Senado Federal, possa receber os cumprimentos
dos parlamentares, de Senadores e Deputados, que participarão também com o Presidente da RepUblica, de uma noite
de autógrafos do Senador Nelson Carneiro.
Está suspensa a sessão.
·
(Suspensa às 18h42min, a sessão é reaberta às
19h45min.)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Está reaberta
a sessão.
~
Continua em discussão o projeto.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
o SR. PRESIDENTE {Dirceu Carneiro) ....:. Concedo a
palavra a V. Ex~
O SR. CID SABÓIA DE CARVÀLHO (PMDll- CE.)
-Sr. Presidente, apresentei uma emenda. Como V. Ex~ está
reabrindo a discussão e a emenda precisa de uma justificativa,
gostaria de alguns minutos para justificar, aproveitando essa
fase de semiparalisação, após_ o reinício dos trabalhos, ~e V.
EX'! me permitir.
··
O SR. PRESIDENTE (Diroeu Carneiro) -No momento
oportuno, concederei a palavra a V. Ex•
O Sr. Epitácio Cafeteira- Peço a palavra, Sr. Presidente,
para discutir.
o SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Epitácio Caf~teira.
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PDC -MA: l'arii dls:
cutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, momento em ·que se discute esse projeto, quero voltar
a um tema sobre o qual já tratei aqui, quando foi votada
a lei sobre a Zona Franca de Manaus. Nada tinha contra
a Zona Franca de Manaus, tanto que não votei contra a mesma. Verberei contra a forma como se vota aqui no Senado
Federal. Afinal de contas, tem-se que dar ao Senador uma
oportunidade de realmente discutir outras matérias. Para isso,_
temos -a Ordem do Diã.. Quem cOmPUisar â Orderri do Dia,
de hoje, vê claramente escrito: Projeto de Lei da Câmara
dos Deputados n9109, de 1991, em regime de urgência, tramitando, em conjunto, com o Projeto de Lei dQ Senado Federal
n' 162, de 1991.
O Nobre Senador Oziel Carneiro apresentou emenda ao
projeto e eu tive a honra de subscrever com S. Ex• a emenda
supressiva. Só que, ao apresentarmos esta emenda supressiva,
fazíamos menção ao inciso VII do art. 4"'
O nobre Relator, em- virtude da urgência e ao apresentar
o· seu substitutivo, fez com que a emenda se tornasse obsoleta,
porque era a um projeto que sequer chegou a ser votado.
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Ao discutir as emendas apresentadas ao projeto o nobre
Relator apenas disse: sou contra. Não disse por que era contra,
apenas disse que era contra.
Volto a me manifestar contra esse tipo de urgência.
O Sr. Fernando HenriqUe-CardOso- Permite-me V.- E~
uin ·aparte, nobre Senador?
Q SR. EPlTÁCIO CAFETEIRA -·Concedo o aparte
a V. Ex~
O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Senador EJ:>itácio
Cafeteira, penso que a forma pela qual são processadas essas
votaç6es, final do ano, é absolutamente tumultuada. V. Ex•
tem razão, e verá que haverá tumulto maior daqui a pouco,
porque virão muitos outros projetes. Não quis dar o parecer
sem que os Senadores tivessem, pelo menos, o texto em mãos.
ConcoTdo com<? S~nador Jutah}' Magalhães_,_ qu~ quer Sl!primir essas urgências. Mas., não é verdade que eu não tenha
dito por que era contra. No encaminhamento da proposição,
apresentei as razões, e quando afirmei que era contra, referi-me ao porquê. Se V. Ex~ me permite, repito o argumento
e VOl! 2arar por agui,_porque _sei da _fQrça ç!_o_§_jnt~r_ess_c:;:$ regional$, embora entenda que eles não estãO em jogo. VOtarei
contra o que for pedido, mas creio que haverá o entendimento
de tal maneira que o ponto de vista de V. Ex~ será vitorioso.
A razão pela qual sou contra é a seguinte:_ nessa matéria,
não se trata da discussão de fundos regionais; trata-se de
uma concepção geral sobre o que significa- desenvolvimento
e sobre o que significa apoiar o_ desenvqlvimento. No meu
entender, quem dá 1% dos fundos regionais para que, naquela
mesma região, haja atividades culturais, não só está ampliando
as possibilidades de desenvolvimento, como está gerando emprego, criando um novo mercado de trabalho. Não vejo que
seja contraproducente! Se eu dissesse que estou desviando
recursos de uma região para outra, especialmente para as
mais ricas, seria contrário·; maS -nãO se· trata disso. Concordo
com o que disse o Senador José Sarney há pouco, em seu
brilhante discurso. O Senador proCufOú mostrar, com muita
força, com muita ênfase, como hoje em dia é preciso que
nós, da sociedade industrial, encontremos mecanismos para
in·corpõr'ar as qUestões culturais; fó"ra:-o -fato de uma área em
desenvolvimento ter uma enorme oportunidade de evitar as
distorções que já qcorreram naquelas regiões desenvolvidas
e- que, desde o início, enílfo, se propicie essa opõitunidade
de desenvolvimento cultural. Foi pOr essa razão que fui contrário e apresentei os motivos. Desculpe-me V. Ex~, _mas acho
que tenho demonstrado aqui, no -decorrer de tantos anos de
Senado, que nunca votei de uma maneira regionalista no sentido de que venha a mim o que é dos outros. Jamais, nunca
votei pensando no Sul ou em São Paulo, sempre votei pensando no Brasil e sempre a favor da existência de mecanismos
de preservação e de crescimento das áreas do Brasil. Não
votarla Contra se fosse essa a motivação. Minha opinião contrária é porque acho que, para o desenvolvimento da Amazônia,
para o desenvolvimento do Nordeste, é melhor que 1% dos
recursos Se destine à cultura. De modo que apresentei os
meus argumentos.
OSR •.EPITÁCIO CAFETEIRA.:... Quero dizer a V.
Ex• que o seu aparte enriquece o ·meu encaminhamento de
votação, mas foi nessa hora que V. Ex~ disse por que era
contra. Na hora em que, examinando as emendas, pronunciou-se contrário, V. Ex~ não disse isso, embora tivesse dito
para mim e para o Senador Oziel Carneiro. Mas, de público,
naquela hora, não.
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Agora sim, me permita dizer ...
O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Perdão~_ senhor,
eu disse ao encaminhar o projeto e como costumo ser muito
breve, não gosto de usar muito as palavras, eu_ me referi
ao fato de que recusa~a: pelas razões_ já alegadas. Não faria
a descortesia- porque seria no míilimo uma: descortesiacom o Senador Oziel Carneiro e com os demais signatários,
de recusar uma emenda sem dizer as razões-pelas quais estava
recusando a emenda, pelo respeito que tenho por V, Ex~,
pelo Senador Oziel Carneiro e pelos dema_is Companheiros..
Mas, de qualquer maneira, na substância, V. Ex~ tem razão.
Essas votações são tumultuadas e equivocadas.
O SR. EPITÃCfO CAFETEIRA - Quero dizer a V.
Ex• o seguinte: eu tenho me colocado contra esse tipo de
urgência, a maneira como, de repetente, aparecem essas matérias que nem estavam- na Orderri do O ia,- e em sessões de
final do dia, sessões extraordinárias, em que matérias são
aprovadas de urna maneira estranha. Chegava-se a comentar
aqui,.ainda há pouco, que o Senado precisa ter cuidado. Cuidado para não deixar que OC'Otràtn fatos de matérias serem-votadas e que não constavam da Ordem do Dia. Afinal de contas,
nós não podemos nos coinparãt com a loja do Pedro: ainda
não estamos vendendo bicicletas, aqui no Senado. De modo
que precisamos manter o decoro e a dignidade da Casa.
O Sr_ Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. EPITÁCIO CAFET~ffiA- Com muito prazer,
Senador Jutahy Magalhães.
O SR- Jutahy Magalhães :.:. Apoio a manifestação de
V. Ex~ a respeito das votações aqui, no Senado. ~u nem
sei se a expressão "votação'' cabe ao que praticamos, principalmente neste final de legislatura, neste final de ano legi~l~tivo.
Votamos praticamente sem saber o que estamos votando.
Esse regime de urgência c, até tenho admitido. Mas sabemos,
também, que vamos votar sem o conhec~me~to de causa. Porque o que nós temos hoje, por exemplo, com todo o respeito
pela figura do ex-Presidente Sarney, do Senador Fema!JdO
Henrique o que representa, em termos quantitativos, 1% do
FINORIFINAM. Estou praticamente convencido de que esse
recurso pode ser aplicado na Região Norte para a cultura
e também na Região Nordeste. Há o problema do precedente.
Agora, o quantitativo -eu estou citando isso apenas_ como
exemplo da nossa ignorância a respeito da matéria que estaremos votando - é que me impressiona. Não vamos votar só
esse projeto, temos três ou quatro sessões· extraordinárias,
hoje, para votarmos dois pedidos de urgência em cada se~são
e essas ainda serão urgência c, a partir de amanhã nós vamos
ter uma série de pedidos de urgência b, e_ ,vamos ~otar aqui
reforma fisé.al com urgência b. Agora, imagíiie V .-l::x~ o que
isso representa. Estaremos aqui como funcionários de cartó~
rios para carimbarmos _o que vem da Câmara, estaremos aqm
exercendo um papel que não dá dignidade a esta Casa. Tenho
nojo do que estão fazendo com o Senado Federal. Fico enojado com o que temos que fazer aqui diariamente, principalmente, nesse final de legislatura. Estamos aqui sujeitos à vontade de alguns poucos Deputados que fazem parte do grupo
de líderes daquela Casa, S. Ex" lá decidem tudo! Decidem
o que vai ser votado, o que não deve ser votado, como deve
ser votado e nós, aqui, temos que receber o pacote, uma
caixa-preta sem termos o_direito de examinarmos o que vamos
votar. Agora, se o Senado quer se submeter a esse tipo de
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votação, que continue fazendo, mas vai continuar faZendo
sob o meu protesto, sob o protesto de V. Ex~ e sob o protesto
de alguns poucos Senadores que estão protestando e não querem permitir que isso ocorra. Já declarei aos Líderes do Senado que coloquem os Senadores no plenário, porque pedirei
verificação de quorum para todos os projetes de l:I_r_gência
erei õ apoiamento necessário dos três outros Senadores, mas
pedirei para todos os pro jetos de urgência b verificação de
quorum, para ver se vamos realmente votar ou não. Isso é
a dignidade do Senado. Se não quisermos fazer com que o
Senado seja respeitado, que continuemos votando o que vem
de lá, sem tomarmos conhecimento de nada!
. O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA - Agradeço ao nobre~
Senador Jutahy M_agalhães pelo aparte. Apenas f~ço um reparo: V. Er- não precisa procurar três Senadores, procur~ dois,
porque estarei aqui -para dar o apoiamento a V. E r em todos
os pedidos de verificação que fizer.
Sr. Presidente, que-ro também dizer- ao fazer esse encaminhamento - que já solicitei destaque supressivo para o
inciso VI, do art. 89 , do substitutivo; e vamõs pedir verificação.
As Bancadas das regiões mais pobres, Norte, Nordeste_ e_ Centro-Oeste, vão fazer a obstrução a que têm direito. (Muito
bem!)
o SR- PRESIDENTE (Direeu Carneiro) ~ Concedo a
palaVra ao nobre Líder, Senador Marco Maciei, para discutir
a matéria. (Pausa.)
S. E~ declina da palavra ...
Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão.
Sobre a mesa, re-querimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 912, DE 1991
Senhor Presidente, nos termos do art. 312, alínea ç_ do
Re-gim-ento Interno, requeiro dest~qu_e para rejeição do inciso
VI do art. 8' do Substitutivo ao PLC n' 109191.
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1991. - Senador
·
Oziel Carneiro.
O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) :.__, O requeriMento será submetido ao Plenário, oportunamente.
Em votação o sub~titutivó~ reSsalvando os destaques.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso~ Sr. Presidente, antes da votação, V. Ex• me permite fazer uma correção, ·pois
essas matérias devem ser bastante claras ...
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
ao nobre Senador Fernando Henrique Cardos~.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB SP. PeJa ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, já pedi para distribuir cópias. Mas no art.
13, relativo aos incentivos fiscais, o § 2"' é Suprimido e faz-se
a fusão do§ 29, anterior, com o§ 39 , ficando com a seguinte
redação: "A dedução ·efetuada pela pessoa física não poderá
exceder a 4%, e a da pessoa jurídica a 2% do imposto devido
no período base de utilização do incentivo e, não estando
o seu valor sujeito a outros limites estabelecidos."
Em seguida, corrige-se a numeração dos outros parágrafos.
palav~a
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Eu pedi para distribuir o texto, mas, de qualquer maneira,
convém que seja fci~a a leitura para ficar bem claro.
Era o qUe eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) "'-A PresiâênCia
fará a leitura para que o ilustre Relator confira:
·
"§ 39 A dedução efetuada pe.la pessoa física não
poderá exceder a 4%, e a da pessoa jurídica a 2%
do imposto devido no período base da utilização do
incentivo, não estando o seu valor sujeito a áutrcis
limites -estabelecidos."
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O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS- PA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Senado está restabelecendo, na tarde de hoje, uma
iniciativa do Governo do Presidente José Sarney, de aPoio
à cultura nacional e, sem dúvida, é preciso que a sociedade
brasileira entenda a importância, em termos de desenvolvimento, de criarmçs condições e mecanismos que· possibilitem
apoio âs artes.
No entanto, vivemos num País, infelizmente, do Terceiro
Mundo e, dentro do Terceiro Mundo, representamos aqui
um Estado e uma região que não está no Terceiro Mundp~
estaria num Quarto Mundo se existisse·. E quando apresentamos, ainda em cima do projeto oriundo do Poder Executi_vo
e aprovado na Câmara, uma emenda supressiva àquele inciso
do art. 49 , que estabelecia as diversas origens que comporiam
o Fundo da Cultura, o fiz com a absoluta consciência de que
não estaria prejudicando o projeto, mas que estaria cumprindo
o meu dever, a minh<:~- obrigação de representante de uma
região potencialmente rica, mas, infelizmente, cerceada em
tomar essa riqueza potencial num·a riqueza real.
Nós, da Amazónia, e certamente os. companheiros do
Nordeste e do Centro-Oeste, estamos dispostos a colaborar
com todas as iniciativas, com todos os projetes que visem
·Criar recursos financeiros e materiais para o desenvolviinento
da cultura, para o apoio às artes e aos artistas que, infelizmente, foram tachados de desonestos na aplicação dos recursóS dã-·sábia Lei Sarney.
·
Na realidade, o Brasil continua pautando a sua ação atra~
vés de administrações voltadas. ao sentido de ex~iº"guir ou
de modificar as boas iniciativaS, sob a 3legação da incompetência de físcalizar. Mas, especifiCamente, no que diz respeito
à emenda supressiva apresentada que, de início, recebeu a
assinatura do Senador Epitácio Cafeteira e do Senador João
França, eu~ como vinha dizendo, a apresentei consciente, porque se temos uma região cujo ípdice de analfabetismo ultraPassa -a--c:~fsã:- dos 40%, se não temos obtido recursos para
ó nOsso desenvolvimento, não podemos admitir ,_por princípio,
o-precedente de se mexer nos Fundos de Incentivos· Regionais,
porque em todas as leis que o Governo atual tem procurado
remeter para e-sra·casa, tem sido a primeira prioridade. Não
se buscam outras. fontes, mas se procuram nos recursos de
investimentos dos fundos regionais os meios para atender a
outras necessidades do País.
É por princípio que apresentamos a emenda_ e vamos
defendê-la. Exatarnente· para que não se abra o precedente,
porque, se isso ocorrer, sem dúvida, esses recursos serão paulatinamente eliminados através de novos projetes de lei, de
origem do Executivo.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao Senador Pedro Simon, para encaminhar a votação.

O Sr. Humberto Lucena·--sr~ Pres"iaêilie, peço a palavra
para encaminhar.
o SR. PRESIDENTE (Dirceuüirneiro) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Humbertá.Lucê.na.0 SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para enca·
minhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, como Líder do PMDB, no momento em que vamos
votar o Projeto de Lei da Câmara n"' 109, dê 1991, que dispõe
sobre a instituição do Pro,grama Nacional de Apoio â Cultura
- PRONAC - e dá outras providências, faço minhas as
palavras aqui pro·nunciadas pelo eminente Senador José Sarney ,_a r:_espeito desta importante matéria_. __ -·--E assim procedo em homenagem a S. _Ex~ que, no exercício de mandatos parlamentares, como comprovou ·no seu
discurso, foi o pioneiro na apresentação dê. projetO" ae·-lel
dessa natureza. E, mais adiante, para honra sua e- daqueles
que o apoiavam, na Presidência da República, tomou a iniciativa de encaminhar ao Congresso Nacional Mensagem acompanhada de projeto que se transformou na Lei no 7.505, de
1986, que propiciou, durante pelo menos três anos, grandes
benefícioS -ã cultura nacional conforme S~. Ex~ deitl.Onstrou
claramente ao apresentar dados estatísticos que atestam ao
longo desse tempo, um incentivo à cultura, no País, de cerca
de 40 a 50 milhões de dólares.
Quero sígriificar, neStt!iriSiãi.Lte, Q:ue a-Chamada Lei Sarney, que tanto favoreceu o nosso. desenvolvimento cultural,
se foi suspensa por algum tempo, - obviam~nte por mero
equívoco -agora será praticamente restabelecida com a sanção deste projeto de lei que dispõe sobre o Programa Nacional
de Apoio à Cultura- PRONAC- e dá outras providências.
Portanto, viva a Lei Sarney, que tantos serViçÕ·s-· pfesfõU--â
cultura brasileira!
Sr. Presidente, Srs. Senadores, estou de pleno acordo
com a em·enda apresentada pelo nobre Senador Oziel Carneiro, no sentido de suprimir do texto do projeto a referência
a 1% dos incentivas regionais para compor-o fundo de apoio
à Cultura, criado por este projeto. Acredito tratar-se de um
montante tão modesto que em nada afetará o sistema de finan·
- ·
ciamento dos investimentos culturais.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Para encaminhar.
Igualmen~e também apoio a emenda d_õ _')obre. Senador
Cid Sabóia de Carvalho, que altera a fedação da emenda Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores,
também lamento que este projeto seja votado assim, sem
da proposição que ora apreciamos.
Assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, com estas palã- urna hlaíor Profimdidãde na análise, pois este Senador poderia
vras, quero expressar o voto favorável da Bancada do PMDB dar uma participação somando-se â brilhante colaboração dOs
Senadores Fernando Henrique Cardoso e José Sarney, que
a este projeto de lei.
· apresentam este s·ubstitutivo.
Era o que tinha"'3 dizer.
À margem disso, quero felicitar esta Casa e o Congresso
O Sr •. Oziel Carneiro - Sr. Presiden_te,_ peçO a_pal~vrá Nacional pela votação deste projeto. Não há dúvida nenhuma
para encaminhar a votação.
-de que o trabalho desenvolvido pela Lei Sarney ao longo
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro}~ Concedo a dos últimos anos foi talvez uma das questões mais poSitivas
e mais meritórias· de que se tem conhecimento na História
palavra ao nobre Senador Oziel Carneiro.
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deste país. O Brasil que devota um deboche à causa cultural, que punem, que censuram e que praticamente nos deixam
onde se entende que cultura é coisa de rico, de intelectual, garantidos de tudo que se pode imaginar de combate ao ilícíto.
da classe alta, despreocupando-se com as questões refer.ent~s Quem nos garante, Sr. Presidente, que esse artigo apresentado
ao segmento cultural, viu no Governo_ anterior algo de real- no substitutivo terá conseqüência real, lógica e justa por parte
mente positivo. Isso começou com a criação do Ministério do Governo Federal? Preferia o projeto anterior, como era
da Cultura, que ao longo da História, era apenas o porão na lei anterior, onde essa ameaça, essa perspectiva de o Godo Ministério da Educação; Ministério de Educação e Cultura verno interferir na criação cultural a seu bel-prazer, às vezes
que dedicava tanto tempo, e tanta complexidade, e tanta difi- até por causas não menos justas, não acontecesse. Agora,
culdade à educação que praticamente o seu titular não tinha entretanto, estamos para votar. E a decisão é termos· neste
tempo, sequer 10 minutos por dia para se dedicar à causa ano, nesta hora, esta lei. Não temos que fazer a opção entre
da Cultura.
o bom e o 6timo; temos que optar entre esta lei e lei nenhuma.
Criando-se o Ministério da Cultura, com a chamada Lei
Por isso votarei favoravelmente, mas alertando para o
Sarney, podemos verificar que houve uma metamorfose, uma fato de que se está dando um crédito de confiança a este
mudança de 180 graus no trato da cultura na História deste Governo. Da mesma maneira, porém, que votamos aqui neste
País. Foi o Governo Federal, foram Os Governos Estaduais,_ momento, estaremos vindo a esta tribuna protestar caso haja
foram os Governos Municip-ais, foram as institui_ções empre- o desvirtuamento nesse artigo da lei.
sariais, foi a sociedade num conjunto total e absoluto que
Creio, Sr. Presidente, que talvez alguns de nós não estepassou a ver com seriedade, com profundidade e ter a expec- ja,m dando-se conta da profundidade do significado deste protativa e a esperança -de que a causa cultural surgiria- numa jeto de lei. Há de se dizer que o discurso do Senador José
hora positiva.
Sarney foi bonito, mas S. Ex~ é um intelectual da Academia
Há quem diga que se extinguu a Lei Sarney porque tinha • Brasileira;_dir-se-á também que o SenadorFeroaitdo Hiflriqlle
esse nome, e o novo Governo não poderia conviver com uma Cardoso fez um bom pronunciamento; mas. na verdade, S.
, lei desse nome. O objetivo da nova lei seria exatamenie este: Ex~ é um outro intelectual, ou seja, esse é um projeto de
de que ela tivesse um novo nome e um outro significado. elite para elite.
Isso não tem importância:- Se é por aí, tenho certeza de que
Quero dizer, com a mais profunda sinceridade, que creio
nenm o Senador Sarney nem nós estamos preocupados com que o desenvolvimento deste País, através da ruptura com
o nome da causa, com o nome do projeto, com o nome que o atraso, com a miséria, com as injustiças sociais passa pela
essa lei haverá de ter daqui para o futuro.
aprovação de projetas como esse! Temos de dar dar chance,
Tive uma preocupação quando a imprensa publicou a de levar a cultura ao nosso povo, temos de desenvolvê-lo
matéria e sinceramente voto esse projeto de lei ainda com culturalmente. Precisamos entender que devemos abrir as poruma preocupação: o de entregar ao setor governamental o tas para que os brasileiros possam progredir, pois é o que
crivo de decidir o que é cultura que terá apoio e estímulo, se quer. Com isso vamos mudar a fisionomia deste País.
e o que não o terá por parte do Governo. Esta questão é
Magoado por não poder fazer um estudo mais profundo,
realmente muito difícil, muito complexa, não apenas em fun- magoado porque é orais urrr projeto importante que passa
ção deste Governo, mas daqueles que poderão vir. Infe!iz- correndo por esta Casa, sem dar aos Senadores a chance de
mente uma das primeiras questõeS que um ,governo discricio- aprofundar o estudo, voto, com muito prazer, favoravelmente
nário altera é a causa da cultura. AliáS, nem preCisa ser discri- a este projeto, Sr. Presidente.
cionáriO:- um goVernõ ·sem éSpfrito liberal, d~ abertura para
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
as causas da liberdade encontra-se, por esse ou aquele motivo,
Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr. Dir~
levado a preterir a causa da cultUra. Q projeto como veio
ceu -camelro, ]" Secretário, deixa a cadeira da presiao Congresso Nacional e·ra-eXatamente esse. Uava-se ao luxo
dência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presi~
de deixar ao governo a responsabilidade de decidir o que
dente.
teria e o que não teria o estfmulo do governo. _··- ..
Era Um péssimo projeto, Pórque se poderia dizer que
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Sr. Presidente, peço
abria verbas para a cultura, mas haveria um preço muito alto a palavra para encaminhar e esclarecer a matéria.
a ser pago por esse tipo de estímulo dado â Cultura neste
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A PresiPaís.
Foi apresentada pelos Senadores Fernando Henrique dência esclarece que estão inscritos para encaminhar os nobres
Cardoso e José Sarney uma emenda na qual - perdoe~me Senadores Esperidião Amin e Almir Gabriel.
Concedo a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin.
a sinceridade- podemos confiar, mas não inteiramente. Lei
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS -SC. Para encamié o que mais há neste PaÍSi cumpri-las ... não sei quando nem
nhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr4' e Srs.
como. Será que serão cumpridas através do tempo?
De qualquer maneira·, a lei, o projeto, o 3rtigo -qúe é Senadores, vou-me que permitir, secundando pelo menos parapresentado permite qu-e se vote. Podemos pelo menos dizer: te das palavras que ouvimos aqui, tanto dos Senadores Jutahy
procuramos melhorar. Se depender do que sairá desta Casa, Magalhães_ quanto de Pedro Simon, deplorar que tenhamos
a violência do arbítrio não acontecerá. É dizer que será punido na noite de hoje gasto o talento especialmente dos Senadores
com rigidez o setor do Governo que, por qualquer razão, Fernando Henrique Cardoso e José Sarney em torno, não
de ordem cultural, política, fizer uma censura ·na análise e de um mau projeto, mas de uma excelente idéia. Do ponto
na decisão das verbas destinadas pelo Governo às-causas Cul- de vista da Casa, que é de fazer leis, ou seja. colocar no
turais. A lei está correta. Nela baseados, não ·temos dúvida papel, transformar "sopa de letrinhas" num arrazoado consistente, seguramente gastamos, repito, -o talento desses dois
de que, com o acréscimo desse artigo, está correta.
Perdoem-me a sinceridade. Se formos verificar as leis ilustres Senadores, sem mencionar os outros, em tomo, não
deste País, praticamente tudo está correto~ poique temos leis de uma má idéia, mas de uma boa idéia, de uma lei- quando
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se_.transformar em lei, se isso ocorrer e se Deus quiser, com
a maior filtragem possível doravante- com riscos que nem
podemos avaliar, como disse o SenadOr Pedro Simon.
Permito~me, então, fazer urna reflexão e uma sugestão.
Se _formos compulsar a Ordem do_ D1:i de -hOje, veremos a
partir do decreto_ inicial de Getúlio Vargas, de 1937, que há
uma divisão evidente no objetivo de promover a cultura, tarefa
essencial a toda sociedade, não apenas à atual sociedade e
às atuais circunstâncias. A diferença é que pode-haver o mece.:.
nato privado - e para este havia apenas uma autorização
do Dr. Getúlio Vargas para que se recebessem esses recursos,
onde seria depositado o dinheiro, cjual serra--a aplicação e o mecenato público, seja ele que nome tenha, seja a aprovação de um projeto, seja a transferência de--recu~sos orça~en
tários, seja a destinação de um fundo, porque uma renúncia
fiscal é mecenato público.
Destinar o fruto de uma renúncia fiSCal para promover
a cultura, a ciência -ou a infoiiriática, como já aprovamos
aqui, é destinação de recursos públicos. Nessa direção, os
nossos olhos devem atuar com os olhos do legislador, que
tem a responsabilidade - e aí me refiro principalmente ãs
palavras do Senador Pedro Simon ~ de zelai na lei - não
na intenção-, no texto, para que, depois, não o decoremos
e elogiemos a idéia.
Temos um fato bem recente, aqui repOrtado - quero
dizer que faço essa observação. com absoluta sinceridade -,
com alguma emoção, pelo Sr. Senador José Sarney. S. Ex•
falou de urna causa, de um texto. Penso até que analisou
insuspeitamente, por paradoxal que s_eja, o texto que o seu
Governo gerou: Coloquei-me e todos aqueles que já administraram podem se colocar no seu lugar, porque a vida pública,
a administração pública é uma sucessão igual à sucessão _do._
girar da roda.
_
A sua lei, a lei que recebeu o seu nome, deixou de existir
no início de um Governo que o sucedeu. É de se __supor,
na democracia, que tenha havido uma avaliação para que
essa lei fosse derrogada. O fundo foi su-spenso, iiias a lei
foi derrogada.
Estava secretariando a Mesa e li o texto do seu requerimento de informação. Posso até dizer ào Senador José Sarney
que S. Ex~ deve ter escrito o texto com rara emo-ção, porque
chegou a rasgar o papel, a assinatura aposta sobre o requerimento de informação em que indagava quais os caso-s de irregularidades praticados, quais os _casos_ que o Governo, que
revogara a sua lei, tinha apurado a respaldar o procedimento
que tomara. Não sei se houve resposta. A resposta, nós a
ouvimos, hoje, quando o Senador José Sarney afirrriou que,
informalmente consultada, a Polícia Fedciral lhe comunicou
----- ---que apenas dois casos foram Constatados-. Estamos a·qul àS véSperas de reeditã.r urna lei. Vamos
reeditá-la sim, com outro nome, com outra data, sem que
tenhamos avaliado a primeira e sem que tenhamos, no seu
texto, um instrumento de avaliação desta. Não haverá avaliação. O salto no e-scu-ro~ o tiro no escuro que essa lei contéln,
até pela sofreguidão_com que está Sendo aprovada .. ~ E não
vai riisso nenhum demérito, o Senador Fernando Henrique
Cardoso sabe disso; só não sou seu eleitor, mas sou seu antigo
leitor.
Senador Fernando Henrique, estou sendo coerente com
o pensamento que tenho a respeito de todos os fundos, de
todos os incentivos, de todos os subsídios, seja pela via do
mecenato, como -é o caso, seja pela via do fomento com o
dinheiro público que se estabeleça em lei.
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Assim sendo, entre não ter lei alguma e ter essa lei,
meu voto é a favor, muito embora, repito, a nossa obrigação
seja escrevê-la com precisão.
Por iss.o, creio que a: proposta . . :. . __ e a reflexão está feitapara tanqüilidade de todos - é que consigamos a tempo,
em termos de Congresso, pelo menos, inserir, neste texto
de lei, o dispositivo de avaliação pela Secretã.fia de Cultura,
incluído aquilo_ que_ compete ao Tribunal de Contas da União
apreciar. Avaliação que possa nos assegurar a validaçl_e, o
atingimento do objetivo desta lei, como foi da__ outra- e de
todos nós- e quero dizer, Senador Fernando Henrique Cardoso, que li com muita atenção o texto original do Governo,
li um pouco mais expeditamente o seu e, agora, estou lendo
as folhas soltas (espero não estar dizendo um despropósito)
- , pois, se conseguíssemos aprimorar -esse item, creio que
estaríamos respaldando a idéia, sem ferir uma atribuição nossa, que é a de_ procurar legislar com precisão, como é -do
nosso dever.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente._
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Antes de
conceder a palavra ao nobre Senador Almir Gabriel, desejo
informar aos Srs. Senadores que o Senado deverá· realizar,
possivelmente hoje, duas sessões estraordinárias. E a reuriião
preViSfa para o Congresso Nacional, às 19hs de hoje, em razão
do prolongamento dos debates no Senado, fica adiada para
amanhã, às lOhs.
Portanto peço aos Srs. Senadores que compareçam ao
Congresso Nacional, amanhã, às lOh quando importantes matérias Serão apre-ciadas, entre elas vetos e, em uma sessão
posteríor, pedidos de créditos suplementares enviados pelo
Poder Executivo.
Esse o apelo que faço a todos os Srs. Senadores para
que amanhã, às lOhs, garanta quorum no Congresso NacionaL
Concedo a palavra ao Senador Almir GabrieL
O SR. ALMIR GABRIEL (PSDB - PA. Para encaminhar sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, em primeiro lugar, quero dar o meu apoio completo às
palavras do Senador Jutahy Magalhães, excetuada a palavra
"nojo", que acredito na verdade, ter vindo em um arrobo
de-emoção e de contrariedade de S. Ex~
Em segundo lugar, quero me referir específícamente ao
discurso do ex-Presidente José Sarney, q_ue 1 -~m lJo_a hora}
colocou toda sua emoção para· defender o teor desse projeto.
Pareceu-me no entanto, ficou muíto louvado a questão
da cultura erudita. Tenho certeza absoluta de que S. Ex~ não
terá feitO isso propositadamente, ou, então, eu mesmo teD.-ha
compreendido de maneira incorreta.
Pareceu-me que-, sobre cultura, estávamOs falando de produção artística, da produção daqueles que realmente se destacam_ do conjunto da socied~de brasileira e de seus_ grandes
monumentos, onde se passam os espetáculos. enfim, onde
se expres::fa a cultura mais refinada.
-E exatamente a pãrtir daí; que --eü quero· colocar para
os Senadores do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, uma
questão que me parece de fundamentar importâncícl quando
alguns se opõem, ao que está explfcitado no inciso vr, 'do
art.s~.
-O Sr. José Sarney- Permita-me V.

E-x~-

um aparte?

O SR. ALMIR GABRIEL- Com todo o prazer.
O Sr. José Sarney- É inteiramente proceüf:nte a observação de V. Ex~ Concluí o meu díscursot -cOm 'â chegada
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do Senhor Presidente Itamar Franco, mas gqstaria ainda d~
dizer que a sociedade industrial -.::.tivemos a oportunidade
de realçar -trucida, principalmei_lte, como V. Ex~ falou,
a cultura erudita, cá.nónica. A cultura popular. que também
é-objeto de proteção através dessas leis 9e_ incentivos culturais,
tanto que a lei anterior cobriu_ milhares desses projetas, ela
tende a sobreviver, como acontece no Brasil com a cultura
do futebol, a cultura do sincretismo religioso, ~ cultura- do
carnaval. E_u queria dizer a V. Ex~ que, absolutamente, não
desprezamos essa base da cultura popular.
O SR. ALMIR GABRIEL - Tenho a certeza absoluta,
se V. Ex~ dispusesse do tempo que lhe efa destinado, evidentemente chegaria a eXternar esse ponto, que é significativo pelo
aspecto que apresenta: se de um lado ficamos a defender
a cultura brasileira a partir do pressuposto de que um ·país
sem cultura é um povo sem alma, e que a diferença entre
o erudito e o popular na verdade, são questões de cultura.
O _essencial, fio nosso entendimento, é que, na medida
em que a cultura européia - assim chamada elitizada vem empurrando a cultura brasileira, mesmo a erudita, e que
os espaços antes ocupados pela cultura popular acabem sendo
retraídos e relegados à-periferia das grandes cidades, ou no
interior, permitimOs exatamente a extinção ·da alma nacional,
ou então a n_ão criação da alma nacional. N~sse sentido, vai
um apelo muito grande aoS Senadores do Norte, Nordeste
o Centro-Oeste: tendo em vista o_ fatO- de qUe a pfodução
cultural maior do Brasil situa-se no. SuH:iudest~, e q':_le se
utilizam os meios de comunicação ·de massa, de maneira permanente sobre o conjunto do País, tornando-o uma aldeia
simples, com uma só forma de pensar, uma só forma de elabOração cultural; nessa mesma medida, diria - ao contrário
do que foi colocado pelos Senadores do Norte e Nordeste,
alguns deles muito eficientes na defesa _dessa área, como são
os Senadores Epitácio Cafeteira, e Oiiel Cat:neiro - , que
o inciso VI, do art. 8ç>, pelo fato de valer-se desses recursos,
permite exatamente a essas regiões que garantam as suas culturas, a fim de que não sejam esmagadas p-elas· que são próvenientes do Sul e do Sudeste. É absolutamente necessário· que
este País entend~ _que desenvolvimento não é somente o_ fato
de crescermos eçonomicamente. Se para c!~rr~~ar castanhei~
ras, destruir a nat_u.rez:a da Amazónia, agredir o N<;:trdeSte,
fomos capazes de dar incentivos que durante tantos .e tantos
anos ninguém cobrou o quanto representou da economia nacional, nesta hora, quando se procura dar recursos para a
cultura, na verdade, está-se garantindo o desenvolvimento
dessas regiões.
Não será, de forma alguma, a retirada de l% dos incentivos que fará com que o crescimento do Norte~ do Nordeste
e do Centro-Oeste seja reduzictQ, soja desacelerado._ Coroo
ficaremos?
Todos os artistas_do Norte e Nordeste poderão_ viver da
sua arte, do seu trabalho, todo o povo só poderá s·e revelar
na ho~a em _que puder subir num palco do Rio de Janeiro
e de São Paulo? Só quando houver o refe_rendo da-popUlação
do Sul ou do Sudeste é que a arte ~de qualquer um desses
artistas regionaiS poderá se- manifestar? Quando este País perceberá que desenvolvimento entende,_por sua nátuteza, a
iriclusão da cultura que, por sua vez, requer necessariamente
a preservação da alma do povo em.c.ade. uma de su,as regiões?
COmo é_ que faríainos com tantos "Çantadores que apareceram no Nordeste? Eles teriam que_ d~~aparecer? Como é
que nós faríamos comJant:,ts pessoas e. t;;mtas produções artfs-
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ticas populares como é o caso do Boi-Bumbá? Eias deyero
de_saparecer?
O Sr. Beni Veras- P~rmit~-ine V. Ex~ um aparte?
O SR. ALMIR GABRIEL- Com muito prazer, nobre
Sellador.
O Sr. Beni Veras - Meu caro Senador Almir Gabriel,
no nosso caso do Nordeste, por exemplo, o que nos move,
no presente momento, não é um sentimento de ciúme em
relação aos Fundos da região, mas, é que no País inteiro
esse problema de cultura será__financiado pela contribuição
do Imposto de Renda, tal como no Nordeste. Apenas achamos
que se for utilizado o Fundo de Desenvolvimento do Norte,
do_ Nordeste, ou do Centro-Oeste para outros fins, por mais
justos que sejam, - esses fundos que estão sob constante
cobiça da Nação-serão quebrados, fracionados, com tanta rapidez, que a região terá dificuldade em os defender.
O SR. ALMIR GABRIEL- Senador Beni Veras, eu
estou sendo olhado de maneira é ...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides- Fazendo soar
a capainha.) --A Presidência apenas esclarece ao nobre Senador Almir Gabriel que por mais brilhantes que possam vir
a s_er as int~rvenções, no caso do ex-Presidene Senador José
Sarney e Senador Beni Veras, é o regimento que inadmite
apartes no encaminhamento de_ votação.
O SR. ALMIR GABRIEL- Eu gostaria de colocar, chamando a atenção especialmente dos Senadores do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que essa é uma oportunidade extraordinária de se fazer sobreviver a cultura dessas regiões.
O Boi-Bumbá que tem no Maranhão uma expressão extraordinária, as músicas q tie têm no Norte, e Nordeste, a
produção cultural que se faz em cada uma dessas áreas pelo
uso da argila e tantos outros materia-is- e que são a expressão
da própria natureza dessas regiões-terão a possibilidade, com
esse recurso, de n_ão apenas crescerem, mas sobretudo, de
resistirem âquiló -qu·e-tem acontecido com a cultura brasileira
que é avalanche exercida pela cultura popUlar estrangeira sobretudo na área musical e na avalanche que hoje existe e
se produz no SuVSudeste sobre a Amazó:nia, C~IJ-tr9~0este
.e_Nordeste. _ __
____ _
Eu não quero me alongar, mas apeOas d{:lú ao Senidor
Fernando Henrique Cardoso que é da maior clarividência
a colo.cação desse inciso que permitirá àqueles que são ligados
à cultUra, exatarrtente, a preservação do que corresponde à
· alma dessas regii5es.
Andando pelo sul do Pará e vendo a região ocupada
por pessoas provenientes de tantas outras áreas,__ agrada-me
ouvir tocar rancheira e não me sinto infeliz ao ouvir música
de- GOiás, do Rio Grande do Sul e tantos outros lugares,
o que me causa pesar é ver desaparecer não só as músicas
que são nossas, como todas as outras formas de expressão
que a cultura regional possui. Diria, que, ao contráio de ser
um desastre, isso é Salva_dor, e salvador exatamente porque
este País só será grande na medida em que respeitar a potencialidade aa C'l_lltura reg"iofial, e ·quanao tivei: toda a heterog~
neidadc de expressão do seu povo que se revela não apenas
artistiCamente, mas- através de todas _as formas de cultura,
:é nesse. sentido que quero formular .um forte apelo a
toJos os Senadores do Norte, Nordeste e_ Centro-Oeste. Ao
contrário do que está sendo afirmado, esse iilCiS:o é a redenção
da cultural dessas nossas regiões. Em segundo lugar, não será
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pelo fato desse percentual de 1% ser retirado desses incentivos
fiscais que as nossas regiões deixarão de crescer economicamente. Será sim uma demonstração de que entendemos,
desenvolvimento não é apenas crescer economicamente e que
não vale à pena dar dinheiro para derrubar castanheiras, não
vale à penas dar dinheiro para "plantar vacas .. , é indispensável
também cultuar aquilo que expressa a coisa mais séria e mais
forte do homem, que é a sua cultura.
O Sr. Jonas Pinheiro - Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência consulta ao nobre Senador Fernando Henrique Cardoso - relator - se, tendo solicitado à Mesa a oportunidade
de falar, deseja ainda fazê-lo ou se aguardaria a ma!lifestaç<io
dos eminentes Senadores Jonas Pinheiro e Ronan Tito? O Sr. Fernando Henrique Cardoso--- Aguardo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro.

O SR. JONAS PINHEIRO- (PTB_::AP- Para encami·
nhar, Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Senadores, considerando os imensos problemas que vive a
cultura na região Norte, pelo isolacionismo_, pelas dificuldades
de comunicação de transpOrte, pela falta de recursos, manifesto-me favoravelmente ~ este projeto, contemplando a destinação de 1% para o àpoio- ao desenVOlvimento da produção
cultural, que é muito importante na nossa região. Não enten_d_o
que a destinação de 1% dos recursos dos fundos da Sudam
possa comprometer o deseriVólvimento económico e sociaL
Vendo a penúria dos artistas populares, dos grupos de
teatro, que trabalham de maneira rudimentar, com difkuldades imensas, sem nenhum apoio oficial de Governo, manifesto-me favoravelmente â aprovação do projeto.
O Sr. Josaphat Marinho- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
- O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL -BA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs~ e Srs.
Senadores, Contrário, notoriamente, ao uso excessivo do regi·
me de urgência_, vou, entretanto, votar esse projeto e em
seu favor. Confio, sobretudo, no aperfeiÇoaíriento que -lhe
fez o nobre Relator, no substitutivo apresentado. Espero que
através dessa lei se faça o estímulo à cultura e não se pretenda
dirigi-la. Se por ventura a lei for deturj>ada, para dirigir e
constranger acultura, usaremos O nósso direito de modificá-la.
O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Maurício Corrêâ.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Para encami·
nhar. Se.~p revisão do orador.) -Sr. Pr~Sidente, S~ e Srs.
Senadores, quero associai-me a todas aquelas vozes que foram
levantadas aqui com relação â necessidade de aprovação desse
projeto, hoje. Sem dúvida que todos nós censuramos o procedimento contumaz dessas votações, açodadas. Eu mesmo, Sr.
Presidente -claro que não cóntendo a bagagem dos projetas
do Senador José Sarney -,tenho um ptojetO -sobre cultura,
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votado já há dois ou três anos, mas que se encontra paralisado
na Câmara dos Deputados.
Nem por isso, vou deixar de reconhecer o mérito desse
projeto. Lamento que haja esse contraditório sobre o índice
de 1% do Fino r para a cultura na região onde é recolhido
esse incentivo, porque, na verdade, é um percentual pequeno
e que resultará num projeto espetacular.
Até farei o apelo aos colegas do Norte que levem em
conta o papel da cultura no mundo moderno e que, portanto,
não obstruamos a pauta em função desse 1%, porque, na
verdade, já estamos tirando 1% da loteria e ninguém apresentou emenda. É um benefício para o Brasil inteiro.
Parece-me extremamente salutar que se tire 1% do FinOr
e se dê àquela mesma região para os projetes relativos à
cultura. Por outro lado, também não tenho nenhuma dúvida
de endossar a emenda sobre a ementa apresentada pelo Senador Cid Sabóia de Ctlrvalho, porque todos reconhecemos,
no ex-Presidente Sarney, um br:avo defensor da cultura em
nosso País. Embora não tenha tido o privilégio de firmá-la,
considero~me endossatário dessa emenda à ementa.
_
De modo que, Sr. Presidente, com esse apelo para que
os nobres St:nadores concordem e votem favoravelmente a
que se dê 1% à cultura lá do Norte, conclamo-os que apresen~
tem agora essa contribuição ã cultura brasileira.
Portanto, Sr. Presidente, sou inteiramente favorável. Como no meu Partido há companheiros que são de outras regiões,
não vou fechar questão, mesmo porque a nossa Bancada é
muito pequena. Mas eu, particularmente, voto favoravelmente ao substitutivo do nobre Senador Fernando Henrique Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Encerrando,
portanto, o processo de encaminhamento, concedo a·palavra
ao nobre Relator Fernando Henrique Cardoso.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDBSP. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidefite, Srs. Senadores, creio que já falei demasiado sobre
a materia. Sem iilsistir mais naquilo que já foi objeto de uma
troca de idéias entre mim e o Senador Epitácio Cafeteira,
quero juntar-me ao apelo do Senador Maurício Corrêa foi muito bem colocado- para que haja essa compreensão.
Vejo que vário~ Representantes do Norte também têm um
ponto de vista semelhante ao nosso. Quero me desculpar perante o Senador Maurício Corrêa.
Exis~e, efetivamente, um processo legisla~ivo injusto no
Congresso, em que- projetas muitas vezes muito parecidos
são postos à margem porque simplesmente não foram apensados. E tem toda razão o Senador Maurício Corrêa.
No Caso do Senador Francisco Rollemberg, podemos
aproveitar as suas idéias; no caso do Senador Mauricio Corrêa,
como o projeto nflo estava apensado, nem sequer isso.
._ __O _Sr._ Maurícjo Corrêa - foi apensado e depois desapensado.
_
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Desculpe-me, não foi falha minha, mas -tem V. Ex~ toda razão. Quero, apenas, na fase final da nossa discussão nesta
tarde, referir-me aos pronunciamentos dos Senadores Pedro
Simon e também ao que foi dito aqui, posteriormente, pelo
Senador Esperidião Amin.
~ -Eu tenho as mesmas ídéias do Senador Pedro Simon e
tiVe a mesma preocupação que S. Er Tanto assim q"ue, se
me permitem, nós modificamos profundamente o projeto Original, de tal maneira que, hoje, está assegurado aqui o Seguin-
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te. Permitam~nie a leitura breve que seja, e mais um<i vez
Jastinlo o processo de urgência. porque não se con-segue nem
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qüível. Enxugamos palavras~ reduzimos conceitos, tentamos
fazer com que o texto venha a ser aceitável.
Por isso peço ao Senado_que vote favoravelmente, e peço
ler os projetas com calma.
__ _
Art 18. Os projetas culturais previstos nesta Lei_serão á.os~eus Companheiros, especialmente os do Norte, que atenapresentados à Secretaria da Cultura ~a ~r~idêncía da Repúw dam o apelo do Senador Maurício Corrêa e deixem, também,
que especialmente na Amazónia tão cara a mim por razões
blica, ou a quem esta delegar a atnbu1çao, acompanhados
de origem, floresça a cultura junto com o desenvolvimento
de planilha de cust6s, para aprovação de seu enquadramento
nos objetivos do Pronac e posterior encaminhamento à ComiS- económico.
Portanto, Sr. Presidente, encaminho favoravelmente à
são Executiva do Programa Nacional de Apoio à Cultura para
matéria, na forma do seguinte parecer:
decisão final.
§ 1"' No prazo máximo de noventa dias do seu recebiO Projeto de Lei da Çãmar~ n' !09, de 1991 (n' 1.448-B,
mento poderá a Secretaria da Cultura da Presidência da ReJ?ú- na origem), apresentado pelo Poder Executivo, "dispõe sobre
blica notificar o proponente de não fazer_j us aos beneficícros
a instituição do Programa Nacíonal de Financiamento da Culpretendidos, informando os motivos da decisão.
.
tura e dá outras providências".
§ 29 Da notificação a que se refere o parágrafo antenor,
O Projeto de Lei do Senado n~ 162, de 1991, que "cria
caberá recurso à Comissão Executiva_ 49 Pronac, que deverá incentivos à promoção de eVentos de natureza cultural e artísti.
.
decidir no prazo de 60 (sessenta) dias.
ca" é de autoria do Senador Fran~sGO Rollemberg e tramita
§ 39 Decorridos os prazos previstos nos §§ 19 e 2~ deste
conjuntamente ao primeiro por força da aprovação nesse senartigo, sem que haja recebido qualquer notificação, o propo- tido do Requerimento nç. 858, de 1991, em face da identidade
nente poderá captar os recursos necessários ao seu projeto, da matéria põr ambos tratada.
fazendo comunicação do fato â SEC/P.R e ao .Pepartamento
Referido profeta do eminente Senador Franci$CO Rollemde Receita Federal, que farão a devida publicação em 48 berg como ele mesmo sintetiza, permite a dedução, no imposto
(quarenta e oito) horas.
de renda devido pelas pessoas jurídicas, dos valores dispenO que significa isSO_? Significa precisamente a total defesa sados na promoção das atividades de caráter cultur~l e art(sda cultura, do produtor cultural. Ele não _esfiCsubmetidp às tico, a fim de incentivar formas populare_s_ de promoção dos
malhas burocráticas. Na Secretaria de Cultura, o projeto será eventos e possibilitar o acesso a eles às parcelas menos favoreenquadrado técnico-financeiramente, ~ais ain~a, ~ I?~~o~u cidas da população.
pação de evitar que houvesse qualquer tlpo de d1scrumnaça.o,
Já o projeto oriundo da Câmara dos Deputados, muito
diz o art. 22:
- iriais amplo, iiiStitui o Programa Nacional de Financiamento
"Art. 22. Os projetes enquadrados nos objeti- da Cultura que, de acordo com o art. 2~, será implementado
vos desta Lei não poderão ser objeto de apreciação por meio de três mecanismos básicos criados pela proposição:
o Fundo Nacional da Cultura, os Fundos de Investimento
subjetiva quanto ao_ seu valor artístico ou cil.ltural."
Cultural e Artístico - FICART e os Incentivos Fiscajs a
Não há, por conseqüência, pelo menos quanto ao que projeto culturais
a lei pode prever, risco de interferência indevid~ do Est~do
Do ponto de vista processual, adjetivo, observa-se que,
na produção cultural. Essa foi a preocupaÇão e a modificação de fato, _o projeto oriundo da Câmara dps D~putados trata
fundamental que nós introduzimos no projeto. De modo que da matéria mais amplamente e, se "'provado for, por certo
o Senador Pedro Siinon pode vótã.r com tran_qüilidade, por- provocará repercussões mais intensan em todo o setor cultural.
que, dentro do possível, estão asseguradas aqui as garantias Ademais, prevê o Regimento Interno de Senado, no seu artigo
necessárias para a liberdade de expressão artística e cultural. 260, que as proposições já aprovadas na Câmara têm preceO S_enador Esperidião Amin mencionou algo, no que dência sobre as do Senado. Assim senÇQ, e cçmsid~rando que
ele tem razão, porque precisamos ter avaliações precisas. Aqui preceitos contidos no projeto do nobre Senador Francisco
existe uma referência, e o Senador Esperidião Amin, com Rollemberg poderão, eventualmente, ser aproveitados no proa inteligência de que é dotado e com rapidez com que consegue jeto da Câmara, entendemos caber prioridade a este projeto.
ler os textos ___,. javi isso em mais de uma oportunídade aqui
Preliminarmente, desejo salientar a oportunidade única
- percebeu e viu que existe uma avaliação e um controle, da apresentação para o exame desta Casa Legislativa de projeportanto, do projeto, e inclusive do uso dos .recursos. O que tes, que· regulamentam, em boa hora, o art. 216, V, § 3~,
S. Ex• diz - e nisso _tem razão - é que esse ·controle é da Çonstituição Federal.
interno â Secretaria. E S. Ex~ tem uma proposta que estende,
. Preocupação antiga entre nós, nas duas primeiras décadas
que cria regras para que o Tribunal de Contas possa verificar de nosso século surgiram os pfojetos pioneiros de leis estaduais
melhor. É um procedimento que acho que deve ser adota~o. visando a proteção e a conservação dos bens culturais. Entreesse sugerido pelo Senador Esperidião Amin, mas acred1to tanto, apenas na década de 30, marcada pelos efeitos do Movique neste momento não cabe aqui. Dentro do_ que pudemos me_nt.o Modernistª-: é que a intectiJalidade e a classe política
fazer, explicitamos as regras necessárias para que haja um brasileiras se dedicaram ao reexame de nossa formação cultuacompanhamento eficaz quanto à destinaÇãO dos recursos. · ral, procurando, através da referência e da valorização dos
Sr. Presidente, Srs. Senadores, estou convencido de que bens culturais, estimular a sua preservação. Dentro desse quaeste projeto signficará um passo importânte·na-rê_tcjma~a de dro é que foi promulgado o Decreto Lei n• 25, de 30 de
alguma coisa que já estava sendo feita e qúé- -agora vai ser novembro de 1937, sólido marco e referência precípua no
feita, com maior ímpeto - eu espero.
"eiéflOO-legislativo referente à proteção da___melnófia nacional.
E~ nós, na verdade, fizemos o poSsível e o impossível
Com esse iinportante pano de fundo -complementado
- repito aqui, o Senador José Samey foi de enorme valia ao lqngo de nossa trajetória histórica po-r diplomas legais desti- na análise deste projeto - para que o que está sendo nadOS a regUlarrientar questões especfficás relacionadas à provotado, hoje, pelo Senado, reflita efetivament.e uma lei exe- teção e ao incremento_ cultural - é_ específicas relacionadas

9018 Quarta-feira 11

IJIÁRTÜ 00 CONGRE.~SO NACIONAL (Seçao II)

à proteção e ao incremento cultural - é que procedemos
à análise do presente projeto de lei. Uma eficiente política
de proteção passa; forçosamente, pelo estabelecimento de
incentivos que sensibilizem, e estimulem a: sociedade como
um todo na direção do trabalho comum-âe defender o nosso
património cultural.
_
Nesse sentido, é preciso que, de iníció, se menciOne a
dimensão do desafio de se levar a efeito a referida proteção.
Nosso País, de dimensões continentais, abriga na sua
"unidade plural" as mais expressivas diVersidades culturais,
produzidas pelos diferentes segmentos étnicos que_çonStítuem.
Reconhecer a existência dêssas qiferenças, da su_a marcada
diversidade, é identificar o nosso peçuliar processo cultural,
onde, a partir da convivência das diferenças aludidas, se delineia o perfil da nacionalidade, é~ pois, indispensável.
É fato inconteste que, em nosso País plural, as especificidades étnicas e regionais contribuem para a coexistência,
das mais variadas visões de mundo·' seus respectivos valores,
projetados das iimmerávéiS -manif1- lo. r' -:esculturais já tão bem
definidas pelo art. 216 da Constituição i~ederal, que vão desde
as formas de fazer_ e viver, do saber do povo, ã produção
artísticas. A eficaz proteção e valorização de u~a cultura
com estas características constitui, pois, tarefa de indiscutível
grandeza.
Nesse contexto, é altamente salutar que as políticas públicas, diante dos escassos recursos governamentais destinados
ao set_pr cultural, instituam mecanismos de incentivos para
a captação e canalização de novas dotações.
O Projeto de Lei em exame oferece ·a -seu fã.vOi" o caráter
democrático de estabelecer mecanismos de incentivo Cultural
abrangentes, que garantem a igualdade de acesso por-·parte
de todas as regiôeSâo país, evitando que apenas um ou outro
segmento se consolide como ex-pressão da cultura nacional.
Por outro lado, ~ instituição de adequados incentivos
fiscais a uma área tãó carente- como a da cultura amplia a
margem de participação do cidadão brasiJeiro no debate e
no interesse pela preservação da memoria nacional Não se
pode perder de vista que esta ampliação -é a própria ba~e
da democracia, e a maior -particip-açãO dos diferentes setores
da sociedade no trabalho da preservação cultural contribui
para a consolidação da matéria como uma questão de ca_ráter
nacional, driblando o vício- do ~stímulo setorial ou de elite.
A prátiCa de nosSas institUiÇõeS que tratam da questão
cultural tem indicado, ao longo dos anos, a legitimidade da
afi:hnativã -de- que o melhor guardião do património cultural
é O próprio povo. Nesse sentido, quanto maior o número
de cidadãos e de setores sociais engajados no trabalho de
promoção e preservação culturais~ maior a: eficácia alcariçada
pelas políticas c1:11turais propiciando a incorporação- democrática do amplo entendimento do que seja bem cultural ao
exerecício da cidadania.
Do ponto de vista do mérito, portanto, é legítima a propositura ora em análise, que vem suprir oportur.tamente, a lacuna
deixada pela revogação da Lei n' 7.505, de 2 de julho de
1986, qUe -garantia benefícios de natureza fis~l para os investimentos no setor em causa.
Não obstante, observa-se no projeto em exame algumas
ii:npropriedades que., devem ser corrigidas, para que, aperfeiçoada, pos·s-a a futura lei ser aplicada integralmep_te _corno
concebida. Aliás, é competência do Congresso Nacional e,
muito mais do que isso, seu dever cívic9,_ velar_ pela correção
das propostas que pot ele tramitàrii-pãra comporem, aó final,
o ordenamento jurídico da República.
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Isto posto, verifica-se a necessidade de aperfeiçoar a redação do projeto; esc:oimando disposições próprias de regulamento e corrigindo textos que proporcionãm interpretações
dúbias ou inconsistentes com o vérdadeiro espírito da lei.
É o caso, por exemplo, do inciso Ir.do art. 19, onde, evidentemente, o objetivo é promover e estiinular a produção cultural
regional brasileira e não ''a regionalização da produção cultural" e artística brasileira. É o caso, também, do inciso VII
do citado artigo, pelo qual pretende-se, de fato, estimular
no_ país a conscieência internacional e o respeito aos valores
ciilturais de outros povos ou nações. E muitos outros casos
que não carecem ser mencionados e sim corrigidos.
Outros aspectos substanciais merecem atenção. O artigo
3~ do projeto cria o Fundo Nacional da Cultura FNC.
Entretanto, como se sabe a criação de fundos, hoje, além
da autorização legiSlativa prevista no art. 167, IX, da Constituição Federal, que o projeto satisfaz, depende, também, de
normas estabelecidas em lei complementar (art. 165,_§ 99 ,
da CF) cuja edição, infelizemente, ainda, não ocorreu. Melhor
seria, então, ratificar o antigo Fundo de Promoção Cultural,
criado pela Lei n' 7.505186.
~
~ _ .~
Ainda outro ponto deve ser destacado. O art. 23, parágrafo 2'~, _estap_~Iece que "o valor máxímo :Pas deduções de
que -trata -o caput deste artigo será fixado anualmente pelo
P!esidente da RepúOlica, com base em um percentual da renda
tributável das pessoas físicas e do imposto devido por pessoas
jurídicas tributadas com base no lucro real". Ora, pelo dispo;.
sitivo, o Presidente da República poderia aumentar ou reduzir
o benefício fiscal, matéria que está ao abrigo do princípio
da legalidade, pelo qual o tributo, salvo os casos previstos
na Constituição Federal, só pode ser exigido ou dispensado
mediante lei regularmente produzida pelo Poder Legislativo.
___ _
Assim, devem tais limites ser fixados desde já.
O ar~. 27 do _projeto, também, deve ser corrigido. De
fato, referido dispositivo estabelece que o doador ou patrocinador deve ser punido pela infração cometida pelo beneficiário, independente de _n_ão ha~~~ ~~f)cqn:ido_ para a falta.
Ora, se assim for, o projetO fod-o estará inviabilizado porque
o doador ou patrocinador_ não ~e arriscarão a contribuir para
depois serem punidos por infração cometida pelo beneficiário.
É claro que o projeto quer punir o infrator, mas não é isto
que estabelece a sua redação.
Nestes termos, considerando todo o exposto e, ademais.
o que dispõe o art. 260 do Regimento Interno do Senado
Federal, somos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara
_n~ _lO~, ..de 1991, na forma de emenda substitutiva, considerando prejudicado o Projeto de Lei do Senàdo n 9 162, de
1991. Para a feitura do substitutivo, contei com a experiência
e a colaboração do Senador José Sarney que sempre foi, nesta
.Casa, defensor e promotor dC?S interesses ga_~ultura. Apenas,
_para facilitar a tramitação, S. Ex~ ao invés de apresentar emendas pessoais teve a gentileza e o desprendimento de fazê-Ias
chegar à::; mãos deste relator que, dessa forma, teve seu trabalh_o _enormemente- facilitado.
-- Assim, quero manifestar o meu agradecimento- a S. Ex'
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 109 DE 1991
Dispõe sobre a instituição do Programa Nacional
de Apoio à Cultura - PRONAC e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
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CAPÍTULO!
Das Disposições Preliminares

Art. 1" Fica institüRlo o Programa Nacional de Apoio
à Cultura ~PRONAC, com a finalidade de garantir ·a todos
o pleno exercício do_s_ direitDs clllturais, valorizar, P!Oteger
e difundir as manifestações culturais e o:;; bens_ ro.ateriais ou
imateriais do património artístico, cultural e histórico brasi_~
leiro, nos termos dos arts. 215 e 216 da Constity_ição Federal.
Parágrafo único. Através Qo PRONAC, a Secreçaria
da Cultura da Presidência da República estimulada produção
das várias regiões do País, fomentará a cooperação e o intercâmbio entre as unidades da Federação para a realização de
atividades culturais conjuntas, valorizará a contribuição cultural dos grupos formadores da sociedade brasileira, ress~.l.tar~
os modos de criar, fazer e viver que nos .são próprios, aos
quais dará prioridade em seus programas culturais e difundirá
o respeito aos valores culturais de outros povos e nações.
Art. 2<:> O Pronac será financiado com recursos provenientes do Fundo Nacional da Cultura-FNC; de Fu[ldos de
Investimento Cultural e Artístico-FICART E de Iocentivos
Fiscais.
Parágrafo úníco. O.Pronac somente financiará projeto"s
culturais que garantam o acesso público .. aQs.bens e serviços
deles decorrentes.
Art. 39 São órgã.as executores do Pronac:
I - a Secretaria da CuJtur.a da Presidência da RepúblicaSECIPR;
II - a Comissão Executiva do Pronac.
Parágrafo único. .Ouvida da Comiss.ão_..Executjya çl_o
Pronac, a execução poderá ser delegada pela SEC/PR a órgãos
análogos estaduais, do Distrito Federal e dos..municfpios, no
que se refere ao disposto nos capítulos TI e IV da presente
lei.
Art. 49 Para cumprimento das finalidades expressas no
art. 19 desta Jei, os projetas culturais em cujo favor serão
captados a ca.nalizados os recursos..do P.r_qnac atenderão, pelo
menos, um dos seguintes objetivos:
I - incentivo à formação artística e Çt,J.}tural m.e9.i~nte:
a) concessão de b_ol.s.as Oe estudo, pesquisa e trabã.Iho,
no Brasil ou no exterior, a autores, artistas e técnicos brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil;
b) concessão de prêmios a criadores, autores, artistas,
técnicos e suas obras, filmes, espetáculos musicais e de artes
cênicas em concursos e festivais rCalizadO$ no Brasil;
c) instalação e manutenção de cursos_d~_Ç?ráte~_cultural.
ou artístico, destinados a formação, especialização e aperfeiçoamento de pessoal da área dã cultura, em estabelecimentos
de ensino sem fins lucrativos;
II- fomento à produção cultural e artística inediante:
a) produção de discos, vídeos, filmes e outras formas
de reprodução fonovideográficas de caráter cultural;
b) edição de obras relativas às ciências humarias, às letras
e às artes;
c) realização de exposições, festivais de arfe, espetáculos
de artes cênicas, de música e de folclore;
d) cobertura de despesas com transporte e seguro de ob·
jetos de valor cultural destina,dos a exposições púb1icas no
País e no exterior;
..
·e) reforma, construç?o, restauração e equipamento de
salas e outros ambientes destinados a atividades artísticas e
culturais em geral, .desde que de propriedade. de entida.de
sem fins lucrativos;
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O realização de e~posições, festivais de artes e espetáculos de artes cénicas ou congéneres;
III- preservação e difusão da património artístico, cultural e histórico mediante:
a) construção, formaçãO, organização, manutenção, ampliação e equipamento de museus, bibliotecas, aicj_Uivos e outras organ~zações cultu~ais, bem como de suas coleç9e~ e acervos·
' b) conservação e restauração- de prédios, monumentos,
logradouros, sítios e demais espaços, inclusive naturais, tomados pelos Poderes Públicos;
c) restauração de obras de arte e bens móveis e ini6veis
de reconhecido valor cultural;
d) criação, manutenção e restauração de jardins botânicos, parques zoológicos e sítios ecológicos,·sem fins lucrativos;
e) proteção do folclore, do artesanato e das tradições
populares nacionais;
f) construção de monumentos, em consonância com os
Poderes Públicos, que viserri a preservar a memória histórica,
artística e cultural do País, com prévia autorização_ da SEC/PR,
ouvida a Comissão Executiva do Pron.ac;
IV- estímulo ao conhecimento dos bens. e valores cultu-rais-, mediante:
. a) distribuição gratuita e pública·de ingressos para espetácuJos culturais e artísticos;
b) levantamentos, estudos e pesqui"sas na área da cultura
e da arte e de seus vários segmentos;
c) fornecimento de recursos para o Fundo Nacional de
Cultura e para Fundações Culturais com fins e_specíficoS ou
_para museus, bibliotecas, arquivos ou outras entidades de
caráter cultural;
V- apoio a outras atividades culturais e artístícas, mediante:
a) realização de missões culturais no País e no exterior;
inclusive através do fornecimento de passagens;
b) contratação de serviços para elaboração de projetas
culturais;
c) a:ções não previstas nos itens anteriores e consideradas
relevantes pela ~EC/PR, ouvida a Comissão Executiva do
Pronac.
· · · ··Art. 59 São considerados projetõs cUlturais e artfstieos,
para fins de aplicação de recursos dOs Ficart, além de o"utros
que assim venham a ser declarados pela Comissão Executiva
do Pronac:
I - a produção comercial de instrumentos musicais, bem
~oii_lo de discos, qtas,_ vídeos, filmes~ outras formas de reprodução fonovideográficas;
·
II -.a produção comercial de espetáculos teatrais, de
dança, música;canto, circo e demais atividades congêneres;
III- a edição comercial de obras relativas às ciências,
às letras e artes, bem como de obras de referência e outras
.de cunho cultural;
IV- construção, restauração, reparação ou equipamento de salas e outros ambientes destinados a atividades com
objetivos culturais, de propriedade de entidades com fins lucrativos;
V- outras atividades comerciais ou indUstriais de interesse cultural, assim consideradas pela SEC/PR, ouvida a Comissão Executiva do Pronac ..
Art. 69 ·Nenhuma aplicação dos recursos previstos nesta
lei poderá ser feita através de qualquer tipo de intermediação.
P.ar:igrafo úilico. A c_Qntratação de serviços necessários
à elaboração de projetos para obtenção de doação, patrocínio
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ou investimento não configura a intermediação referida neste
artigo.
• CAPÍTULO II
Do Fundo Nacional da Cultura- FNC
Art. 7~ Fica ratificado o Fúndo de Promoção Cultural
criado pela Lei n' 7.505, de 2 de julho de~1~81i, que passará
a denominar~se Fundo Nacional da Cultu_ra - FNC, com
o objetivo de captar e destinar recursos para prõjetos Culturais
compatíveis com as finalidades do Pronac.
Art. 8~ Constituem recursos do FNC:
I - os oriundos do Tesouro Nacional;
I I - doações e legados;
'~
III - subvençõs e auxílios de entidades nacionais,_ internacionais ou estrangeiras;
IV -saldos não utilizados na execução dos projetas a
que se referem o Capítulo IV e o presente Capítulo desta
lei;
V- devolução de recursos de projetes previstos no Capítulo IV e neste Capítulo;
_
VI- 1% (um por cento) da arrecadação dos Fundos
de Investimentos Regionais a que se refere._a Lei n~ 8.167,
de 16 de janeiro de 1991, obedecida na aplicação a respectiva
_
origem geográfica regio.Qal;
VII -1% (um por cento) da arrecadação bruta da~ loterias federais, deduzindo-se este valor do montante destmado
aos prêmios;
VIII - reembolso das operações realizadas com recursos
do Fundo, observados critérios que lhes preserve o valor real;
IX- o produto da Contribuição para o DesenvolVimento
da Indústria Cinematográfica Nacional criada pelo inciso II
do art. 9' da Lei n' 6.281, de 9 de dezembro de 1975, inclusive
os saldos existentes na data da publicação desta lei;
X- saldos de exercícios anteriores; e
XI- recursos de outras fontes.
Parágrafo único. Sem prejufzo da aplicação çle outros
recursos do FNC, a SEC/PR destinará a receita de que trata
o inciso IX deste artiio exclusivamente a projetas indystriais
de produção audiovisual.
Art. 99 O Fundo Nacional da CUltura será administrado
pela Secretaria da Cultura da Presidência da República e. gerido pelo titular desta, de acordo com programas anuats de
aplicação aprovados pela Comissão Executiva ~o Pro_na_c.
Parágrafo único. Os recursos do FNC nao poderao ser
utilizados em atividades-meio da SEC/PR ou de qualquer outra entidade criada ou ·mantida pelo Poder Público. __
Art. 10. O FNC atenderá no máxímo a 80% (oitenta
por cento) do custo total de cada projetoJ cabendo ao proponente, seja pessoa de direito público ou privado, concorrer
com os recursos restantes.
Art. 11. Os contribuintes do Imposto sobre a Renda
e Proventos de Qualquer Natureza poderão efetuar doações
ao Fundo Nacional da Cultura, declarando, no ato de doação,
a qual projeto a mesma se destina.
Parágrafo úníco. A contrapartida exigida no art. 10 desR
ta Lei poderá ser realizada com a utilização dos recursos preR
vistos neste artigo.

CAPiTULO III
Dos Fundos de Investimento Cultural e Artístico

- FICART
Art. 12. FiCa- autorizada a constituição de Fund9s de
Investimento- Cultura-l e Artístico - Ficart, sem person-alidade
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jurldica, destinados à aplicação em empreendimentos que te~
nham por finalidade qualquer das atividades relacionadas no
art. 5' desta lei.
§ 19 À instituição administradora de Ficart compete:
I - representá-lo ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;
II- responder pela evkçãb de direito, na eventualidade
da liquidação deste.
§ 2Ç> As quotas dos Ficart, emitidas sempre sob forma
escriturai ou nominativa, constituem valores mo~ili_ários sujeitos ao regime da Lei n' 6.385, de 1 de dezembro de 1967. ~
§ 3~ Os rendimentos e ganhos de capital auferidos pelos
Ficart ficam isentos do Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguro, assim como do 1mposto sobre a Renda
e Proventos de Qualquer Natureza.
§ 49 Os rendimentos e ganhos de capital distribuídos
pelos Ficart sujeitam-se ã incidência, na fonte, do Imposto
sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza à alíquota
de 25% (vint~ e cinco por cento), excluídos os rendimentos
distribuídos a beneficiário pessoa jurídica tributada com base
no lucro real.
§ 5' Os ganhos de capital auferidos por pessoas físicas
ou jurídicas não tributadas com base no lucro real, inclusive
isentas, decorrentes da aliena9ão ou ~esgate de quotas dos
Ficart, sujeitam-se ã incidência do Imposto sobre a Re'!.da
e Proventos de Qualquer Natureza, à mesma alíquota prevtsta
para a tributação de rendimentos obtidos na alienação ou
resgate de quotas de Fundos Mútuos de Ações.
§ 6' Na apuração do ganho de capital dos Ficart em
relação a cada resgate ou cessão é permitida a compensação
de prejuízos havidos em uma operação com lucro obtido em
outra, desde que ambas sejam de renda variável.
§ 7" A compensação permitida pelo parágrafo anterior
dar-se-á dentro do mesmo exercício fiscal em que for apurado
o ganho de capital e nos dois exercícios imediatamente subseqüentes.
§ s~ A Comissão de Valores Mobiliários, ouvida à Secretaria da Cultura d3 Presidência da República, disciplinará
a constituição dos Ficart e fixará as normas que os regerão.
CAPÍTULO IV
Dos Incentivos FIScais

Art. 13. Os contribuintes do Imposto sobre a Renda
e Proventos de Qualquer Na_tureza que· destinarem recursos
a projetas cultufaiS -ou ao Fundo Nacional da Cultura, sob
as formas de doação ou patrocínio, poderão deduzir do imposto devido:
I - se pessoa física, 80% (oitenta por cento) das doações
e 60% (sessenta por cento) dos patrocínios;
II -se pessoa jurídica tributada com base no lucr_(}_ re~I.
40% (qu~renta por cento) ~das doações e :m% (trinta por
centó) dos- patrocínios.
§ 1~ As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
real poderão deduzir as doações e patrocínios como despesa
operacional.
§ 2' A dedução efetuada pela pessoa física não poderá
exceder a 4% (quatro por cento) e a da pessoa jurídica a
2% (dois por cento) do imposto devido no perfodo base de
utilização do incentivo, não estando o seu valor sujeito a
outros limites estabelecidos.
§ 3~ Os benefícios de que trata este artigO iião -eXcluem
ou reduzem outros benefícios, abatimentos e deduções em
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vigor, em especial as doações-a entidades de utilidade pública
efetuadas por pessoas físicas ou jurídicas.
§ 4" O valor das doações ou patrocínios, passíveis de
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de planilha de custos, para aprovação de seu enquadramento
nos objetivos do ?ronac c posterior encaminhamento à Comissão Executíva·do Programa Nacional de Apoio ã Cultura para
dedução-do imposto devido, que exceder o limite previsto decisão final.
nos parágrafOs 2"' e 3"' deste artigo, poderá ser deduzido nos
§ 19 No prazo máximo de noventa .dias do seu recebitrês exercícios seguinteS.
mento poderá a Secretaria da Cultura da Presidência da Repú§ 5' O Poder Executivo estabelecerá regras que, na data blica notificar _o proponente de não_ fazer ]tiS ãOS õenefíc10S
da declaração de rendimentos, atualizem o valor das contri~ pretendidos, informando os motivos da decisão.
buições em favor de projetes culturais e do Fundo Nacional
§ 29 Da notificação a que se refere o parágrafo anterior,
da Cultura.
caberá recurso à Comissão Executiva do l>ronac, q_l!_e deverá
§ 69 Os recursos_ a que se refere este artigo somente. decidir no prazo de 60 (sessenta) _dias.
.
.
poderão ser destinados a projetes apresentados por pessoas
§ 39 Decorridos os prazos previstos no § _1"' e z~ deste
físicas ou jurídicas de direito privado e de natureza cultural, artigo, sem que haja recebido qualquer notificação, o propoaprovados pela Comissão Executiva do Pronac e que atendam nente poderá captar os recursos necessários ao seu projeto,
aos objetivos estabelecidos no art. 49 desta Lei.
fazendo comunicação do fato à SEC/PR e ao Departamento
Art. 14. Para os fins da presente Lei, cOnsidera-se:
da Rece_ita Federal, que farão a devida publicação em 48
I - doação: a transferéncia de valor ou de bem móvel (quarenta e oito) ho<as.
.
ou imóvel do património de contribuinte do Imposto de Renda
§ 4' A SEC/PR só deixará de delegar a atribuição de
e Proventos de Qualquer Natureza pã.!a o património de outra que trata o caput deste artigo em casos e situações excepciopessoa jurídica, declaradamente para aplicação ou uso em nais, assim considerados pela Comissão Executiva do Pronac.
atividade cultural, sem fins lucrativos, prevista no art. 49 desta
§ 5"' Os programas anuais de trabalho das instituições
Lei·
com finalidade cultural regulada em lei, bem como daquelas
' I I - patrocínio: a transferência de numerário com fínali- _ prestadoras de relevantes serviços à cultura, assim reconhedade promocional ou a cobertura, pelo contribuinte do Impos- cidas, neste caso, pela Comissão Executiva do Pronac, equipato sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, de gas- ram-se a projetes culturais, iseritos das exigên"cias do caput
tos, ou a utilização de bem móvel ou imóvel do seu património-~ deste artigo e do artigo 10 desta Lei.
sem transferência de domínio, p-ara a realização, por outra
§ 6~ Toda aprovação só terá eficácia após publicação
pessoa física ou jurídica, de atividade cultural com ou sem de ato oficial contendo o título do projeto aprovado e da
finalidade lucrativa prevista no art. 4"' desta Lei.
instituição por ele responsável, o valor autorizado para obten§ 19 Constitui infração a esta Lei o recebimento, pelo ção de doação ou patrocfnio e o prazo de validade da autoripatrocinador, de qualquer vantagem financeira ou material zação.
em decorrência do patrocínio que efetuar.
§ 7' A SEC/PR publicará anualmente, até 28 de feve§ 2~ As transferências definidas neste artigo não estão
reiro, o montante de recursos autorizados no exercício anterior
sujeitas ao recolhimento_ do _Imposto de Renda na fonte.
pela Comissão EXeCutiva do Pronac, nos termos do disposto
Art. 15. Para os fins deste Capítulo, equiparam-se a nesta Lei, devidamente discriminãdos por beneficiário.
doações as despesas efetuadas por pessoas físicas ou jurídicas
Art. 19. Os projetos aprovados na forma do artigo ancom o objetivo de conservar, preservar ou restaurar bens terior serão, durante sua execu_ção, acompanhados e avaliados
de sua propriedade ou sua posse legítima, tombados pelo pela SEC/PR ou quem receber a delegação destas atribuições.
Poder Público.
§ 1' A SEC/PR, após o término da execução dos projeArt. 16. A doação e o patrocínio não poderão ser efe- tes previstos neste artigo, deverá, no prazo de seis meses,
tuados a pessoa· ou_ instituição vinculada ao contribuinte.
fazer uma avaliação final da aplicação correta dos recursos
§ 19 Consideram-se vinculados ao contribuinte:
recebidos, podendo inabilitar seus resp-onsáveiS pelo prazo
.
··
··
a) a pessoa jurídica coligada ou controlada ou da qual de até 3 (três} anos.
este; seja titular, administrador, gerente, acionista ou sócio,
§ 29 Dessa decisão caberá recurso- à Comissão Execuna data da operação, ou nos doze mese_s anteriores;
tiva do Pronac, que decidirá no prazo de 60 (sessenta) dias.
b) o seu cônjuge, seus parentes até o terceiro grau, incluArt. 20. Os contribuintes e as entidades beneficiados
sive os afins, seus dependentes ou dos titulares, administra- por esta Lei deverão comunicar, na forma e periodicidade
dores, acionistas e sócios de pessoa jurídica vinculada ao doa- que venham a ser estipuladas pela SE.C!PR conjuntamente
dor ou patrocinador, nos termos da alínea anterior;
com o Ministéri"o da Economia, Fazenda e Planejamento,
c) outra pessoa jurídica coligada ou controlada ou da os apertes financeiros realizados e recebidos.
qual o contribuinte seja sócio.
Art. 2L Os -projetes culturais relacionados com· os seg§ 2~ Não_ se consideram vinculadas as instituições de mentos de produção cinematográfica, videográfica, fotográfinalidade exclusivamente cultural, sem fins lucrativos, criadas fica, discográfica e congêneres beneficiarão, exclusivamente,
pelo doador ou patrocinador, como tais consideradas pela produções independentes, conforme definir o regulamento
Comissão Executiva do Pronac.
desta Lei.
Art. 17. Os recursos financeiros provenientes de doaArt. 22. Os projetas enquadrados nos objetivos desta
ções ou patrocínios deverão ser depositados diretamente pelo Lei não poderão ser objeto de apreciação subjetiva quanto
contribuinte em conta bancária específica, em nome do benefi~ ao seu valor artístico ou cultural.
ciário, estando sujeitas a prestação de contas, na forma desta
CAPÍTULO V
Lei.
Das Disposições Gerais e -Transitórias
Art. 18. Os projetes culturais previstos nesta Lei serão
Art. 23. Fica instituída a Comissáo Executiva do Proapresentados à Secretaria da Cultura da Presidência da República, ou a quem esta delegar a atribuição, acompanhados grama Nacional de Apoio ã Cultura, com as competências
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e atribuições dadas por esta Lei e a seguint_e composição:
I - o Secretário da Cultura da Presidência da Repúb1ica;
II- os Presidentes das entidades supervisionadas pela
SEC/PR;

III -o Presidente da entidade nacional que congregar
os ·secretários de Cultura das unidades federadas;
IV- três representantes do einpresatiado brasileiro;
V- seis representantes de associações nacionais representativas dos setorcs culturais e artísticos.
Parágrafo úniCO. A ComisSao Será presidida pela autoridade referida no inciso r deste artigo que, para fins de desempate terá voto de qualidade.
Art. 24. A SEC/PR estabelecerá premiação anual que
reconheça as contribuições maiS sigOlficafiv-áS para a área-cultural:
I - de escritores, artistas ou grupos de artistas, braSÍieiros
ou estrangeiros residentes no Brasil, por ohras indiviçluais
ou em conjunto;
·
I I - de profissionais da áre-a do património histórico ou
cultural;
III- de estudiosos da cultura nacional; e
IV- de administradores de entidades culturais.
Art. 25. Fica instiiuídà a Medalha do Mérito Cultural,
concedida pelo Presidente da República, JACd_iante decret(_),
a pessoas e instituições que, p()r sua atuaç_âo_ profissional Ou
como incentivadoras das an_es e da c_ultura, mereçam distinção
oficial.
Art. 26. Os recursos do Fundo, ratifiCado pelo art. 7'!
desta Lei constituem receitado FNC e serão aplicados segundo
as finalidades deste, com a exceçáo feita pelo parágrafo único
do art. 8'
Art. 27. _0_-Ie-gufaõ:tentO_ ~ispofá Sobre o- recolhimerito,
â conta do FNC, dos recursos destinados a projetas ou atividades atendidos por qualquer das fontes mencionadas no art.
2~ desta Lei não executados ternpestivamente ou que tenham
sua execução iriterrompida semjusta causa reconhecida pela
Comissão Executiva do Pronac.
Art. 28. As infrações aos dispositivos· desta Lei~ sem
prejuízo das sanções penais- cabíveis, sujeitam o infrator:
a) ao pagamento do valor atualizado dos tributos dispensados e demais encargos legais;
b) a multa correspondente a duas vezes o valor da vantagem recebidaJndevidamente.
Art. 29. Coiistitui crime, punível com a reclusão de 2
a 6 meses e multa de 20% (vinte por cento) do valor do
projeto, qualquer discriminação de natureza política que atente contra a liberdade de expressão, de atividade intelectual
e artfstica, de consciência ou crença, no andamento dos projetas a que se refere a presente Lei.
Art. 30. Obter redução do Imposto-de Renda utilizando-se fraudulentamente de qualquer benefício desta Lei constitui crime punível com reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) meses
e multa de 20% (vinte por c.ento) do valor do projeto.
§ 19 No caso de pessoa jurídica respondem pelo crime
o acionista cOntrolador e os administradores que_ para ele
tenham concorrido.
§ 2'! Na mesma pena incorre aquele que, recebendo recursos, bens ou valores em função desta Lei, deixe de promover, sem justa causa, atividade cultural objeto do_ incentivo.
Art. 31. O Podei Ex~CutiYo:no praió de 60 (sessenta)
diits, reglllameritará a presente Lei, espeCialmente no que
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diz respeito à definição e ao detilhamento dos critérios e
normas relacionados com sua aplicação e utilização.
Art. 32. Esta Lei entrará ém vigor na_ dã.ta de sua Publicação.
Art. 33. Revogam-se as disposições em contrário.
Ê o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Encerrado
o processo de encaminhamento de votação.
Passa-se à votação do substitutivo, ressalvado o destaque
__ requerido.
Os Srs. Senadores que aprovam o substitutivo queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o substitutivo, ficam prejudicados o projeto
e as emendas apresentad2,s.
O SR. PRESiDENTE (Mauro Benevides) -Em votação
'requerimento_ de d_estaque para a rejeição do inciso VI do
an. ~8.,.-dá Substftutivo.
Os Srs. Senadores qu-e aprovarem o requerimento estar_ão
rejeitando a parte destacada. Em outras palavras, o ''sim"
rejeita a parte destacada.
Há alguma dúvida que possa remanescer nessa -o-rientação
da Mesa?
O Sr. Epitácio Cafeteira - Sr. Presidente, quem votar
"sim" vota pela retirada?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Rejeita a
parte destacada.
Portanto, o que está em votação é o requerimento, e
não a parte destacada. Conseqüenteniepte, o voto "iião".
pára ser o mais didático possível, aprova a parte destacada,
que volta a fazer parte do texto do substitutivo aprovado.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a parte destacada deixa de
fazer parte do texto do substitutivo aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora, a fim de ser redigido
o vencido para o turno suplementar.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Há sobre
a mesa parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação
do vencido, que será lido pelo Sr. 1cy Secretário.
É lido o seguinte

PARECER N• 545, DE 1991
(Da Comissão Diretora)
Redação do vencido para o turno suplementar do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n• 109, de 1991 (n•l.448, de 1991, na Casa de origem.)
A Comissão Diretora apresenta a redação do vencido
_ para o turno suplementar do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n' 109, de 1991 (n' 1.448, de1991,
na -cãsa de origem), que dispõe sobre a instituição âo Programa Nacional de Financiamento da Cultura, e dá outras providências.
Sala de Reuniões da ComiSsão, 10 de dezembro de 1991.
-- Mauro Benevides, Presidente - Beni Veras, Relator Dirceu Carneiro - Rachid Saldanha Derzi.
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ANEXO AO PARECER N• 545, DE 1991
Redação do vencido para o turno suplementar do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n• 109, de 1991 (n• 1.448, de 1991, na Casa de origem),
que dispõe sobre a instituição do_ Programa Nacional
de Apoio à Cultura - PRONAC e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
CAPITULO I
Das Disposições Preliminares
Art. !• É instituído o Programa Nacional de Apoio â
Cultura - PRONAC, com afinalidadc de garantir a todos
o pleno exercício dos direitos culturais, vãlorizar, proteger
e difundir as manifestações culturais e _os bens materiais ou
imateriaiS- do património artístico, _culttii'ál e histórico brasileiro, nos termos dos arts. 215 e 216 da ConstituiÇãO Federal.
Parágrafo únicO. Através do Pronac, a Secretaria da
Cultura da Presidência da Republica - SEC/PR estimulará
a produção das várias regiões do País, foment;uá a cooperação
e o intercâmbio entre as unidades da Federação;-para a realização de atividades culturais conjuntas, valorizará a contribuição
cultural dos grupos formadores da sociedade brasileira, ressaltará os modos de criar, fazer e viver que nos·sã_o próprios,
aos quais dará prioridade em seus programas culturais, e difunM
dirá o respeito aos valOres culturais de outros povos e nações.
Art. 2~ o- Pronac será financiado com recursos provenientes do Fundo Nacional da CUltura - FNC, de Fundos
de Investimento Cultural e Artístico--:- FICART e de incentivos fiscais.
..
_
..
Parágrafo único. O Pronac SQmeu_t~ financiar~ projetas
culturais que garantam o acesso público aos bens e serViçOS
deles decorrentes.
_
Art. 39 São órgãos executores do Pronac:
I - a Secretaria da Cultura da Presidência da República
-SEC/PR;
II- a ComiSsão- ExecutiVa do Pronac.
Parágrafo único. Ouvida a Com-iSSão Exec~tiva do Pronac, a execução poderá ser delegada pela SEC/PR a órgãos
análogos estaduais, do Distrito Federal e dOs municípiOs, no
que se refere ao disposto nos capítulos II e IV desta lei.
Art. 4o:> Para cumprimento das finalidades expressas no
art. 19 desta lei, os projetas culturais em cujo favor serão
captados e canalizados os recursos do Pronac atenderão, pelo
menos, um dos seguintes objetivos:
I - incentivo à formação artística e cultural mediante:
a) concessão de bolsas de estudo, pesquisa e trabalho,
no Brasil ou no exterior, a autores artistas e técnicos brasileiros
ou estrangeiros residentes no Brasil;
b) concessão de prêmioS a cri3.doi'_es, autores, artistas,
técnicos e suas ob-r-as, filmes, espetáculos musicais e de ai"tes
cénicas em concursos_e_festivais reali~ados no FSrasil;
c) instalação e manutenção de cursos de cará_te_.r cultural
ou artístico, destinados.à formação, especialização e aperfeiM
çoamento de pessoal da área da_cultura, em estabelecimentos
de ensino sem fins lucrativos;
_____ _ II -fomento à produção cu1tural e artístiCa mediante:
a) produção de discos, vídeos, filmes e outras formas
de reprodução fono-videográficas de caráter_cultural;
b) edição de obras relativas às ciê11cias huri'fanas, às letras
e às artes;
c) realização de exposições, festivais de arte, espetáculos
de arte_s cénicas, de música e de folclore;
= -"-

•
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d) cobertura de despesas com transporte e seguro de objetôs de valor cultural destinados a exposições públicas no
País e no exterior;
e) reforma. construção, restauração e equipamento de
salas e outros ambientes destinados a atividades artístiCas e
culturais em geral, desde que de propriedade de entidades
sem fins lucrativos;
O realização de exposições, festivais de artes e espetácuJos de artes cênicas ou congêneres;
III- preservação e difusão do património -artístico, cuitural e histórico mediante:
a) construção, formação, organização, manutenção-, ampliação e equipamento de museus, bibliotecas, arquivos e outras organizações culturais, bem como de suas cole-ções e acervos;
b) conservação e reStauraÇão de prédios, monumentos,
logradouros, sítios e demais espaços, ínclusive naturais, tombados pelos Poderes Públicos;
c) restauração de obras de arte e bens móveis e imóveis
de reconhecido valor cultural;
d) criação, manuterição e restauraçilo de jardins botânicos, parques zoológicos e sítios ecológicos, sem fins lucrativos;
e) proteção do folclore, do artesanato e das tradições
populares nacionais;
O construção de monumentos, em consonância com os
Poderes Públicos, que visem a prese-rvar a memória histórica,
artística e cultural do País, com prévia autorização da SEC/PR-,
ouvida a ComissãO-Executiva do Pronac;
IV- estímul0 ao conhecimento dos bens e valores cultu-rais, mediante:
---._
a) d_istribuição &!at~i~a e púb~ic:a-Cte ingreSSos Para_e~petáM
culos culturais e artísticos;
b) levantamentos, estudos e pesquisas na área da cultura
e__d_a arte e de seus vários segmentos;
c) fornecimento de recurSos para o Fundo Nacional de
Cultura e para fundações culturais _com _fins _específicos ou
para museus, bibliotecas, arquivos ou outras entidades de
_çará~er.cultural;
_ . _
. .
.. V- apoio a outras atividades culturais e artísticas, mediante:
a) realização de missões culturais no País e no exteríot,
inclusive através do fornecimento de passagens;
b) contratação de serviços pára elaboração de projetas
culturais;
c) ações não previstas nos itens anteriores e consideiadas
relevantes pela SEC/PR, ouvida a CorriiSsão"- Executiva do
Pronac.
Art. 5" São considerados projetas culturais e artísticos,
para fins de aplícação de recurs_o.s dos Ficart, além de outros
que assim venham a ser declarados pela Comissão Executiva
do PrOnac;
I - a produção comercial de instrumentosJnusicais, bem
como de discos, fitas_, vídeos, filmes e_outras formas de reprodução fono~videográficas;
·
II- a produção comercial de espetáculos teatrais, de
dança,- música, caiito, cíico- e demaiS atividades congêneres;
_ III- a edição comercial de obras relativas _às ciêndâS,
às letras e artes, bem como de obras de referência e 01,1tras
de cunho cultural;
IV- construÇão, restauração~ reparãçãõ oU equipamento de salas e outros ambientes destinados a atividades com
objetivos culturais, de propriedade de entidãdes com fins lucrativos;
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CAPÍTULO III
Dos Fundos de Investimento Cultural
e Artístico - FICART
Art. 12. É autorizada a constituição de Fundos de In~
vestimenta Cultur_al_e Artístico -k- FICART, sem personalidãde ju-iídica, destinados à aplicação em empreendimentos
que tenham por finalidade qualquer das atividades relacio~
nadas no art. 59 desta lei.
§ 1" A instituição administradora de Ficart compete:
I - representá~Io ativa e passivamente, judicial e extraju~
didalmente; _
_ _
-- __
-II_..:._ responder pela evicção de direito, na eventualidade
ArL 7• É ratificado o Fundo de Promoção Cultural, de sua liquidação.
criado pela Lei n' 7.505, de 2 de julho de 1986, que passará
§ 29 As quotas dos Ficart, emitidas sempre sob forma
a denominar-se Fundo Nacional da Cultura - FNC, com escriturai ou nominativa, constituem valores mobiliários sujei~
o objetivo de captar e destip.aJ;_recursos pata projetaS CultUrais tos ao regime da Lei n' 6.385, de 7 de .dezembro de 1967.
compatíveis com as finalidades do Pronac.
§ 3" Os rendimentos e ganhos de capital auferidos pelos
Art. 89 Constituem recursos do FNC:
Ficart são isentos do Imposto sobre Operações_ de Crédito,
I -os oriundos do Tesouro Nacional;
Câmbio e Seguro, assim como do Imposto sobre a Renda
II - doações e legados;
e Prov_entos de Qualquer Natureza.
III- subvenções e auxt1ios de entidades nacionaiS. inter~
§ 4o Os rendimentos e ganhos de capital distribuídos
nacionais ou estrangeiras;
pelos Ficart sujeitam-se à incídência, n3. fonte, do Imposto
IV -saldos não utilizados na execução dos projetas a sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza à alíquota
que se referem este Capítulo e o Capftulo IV.
de 25% (vinte e cinco por cento), excluídos _os rendjmentos
V- devolução de recursos de projetas previstos neste distribuídos a beneficiário ·pessoa jurídica tributada com base
Capítulo e no Capítulo IV;
no lucro real.
__
VI -1% (um por cento) da arrecadação dos fundos de
§ 59 Os ganhos de capital auferidoS por pessoas físicas
9
investimentos regionais, a qU.é se refeie a Lei n 8.167 ~ de ou jurídicas não tributadas com base no lucro real, inclusive
16 de janeiro de 1991, obedecida na aplicação a respectiva isentas, decorrentes da alienação ou 'resgate de quotas dos
origem geográfica regional;
Ficart, sujeitam~se à incidência do Imposto sobre a Renda
VII- 1% (um por cento) da arrecadação bruta das lote- e Proventos de Qualquer Natureza, à mesma alíquota prevista
rias federais, deduzindo~se este valor do montante destinado para a tributação de rendimentos obtidos _na alienação ou
aos prêmios;
resgate de quotas de Fundos Mútuos de Ações.
VIII - reembolso das operações realizadas com recursos
§ 6' Na apuração do ganho de capital dos Ficart em
do Fundo, observados critérios que lhes preserve o valor real; relação a cada resgate ou cessão é permitida a compensação
IX- o produto da Contribuição para o Desenvolvimento de prejuízos havidos em uma operação com lucro obtido em
da Indústria Cinematográfica Nacional criada peloinciso II outra, desde que ambas sejam de renda variável.
do art. 9• da Lei n' 6.281, de 9 de dezembro de 1975, inclusive
§ 7~ A compensação permitida pelo parágrafo anterior
os saldos existentes na data da publicação desta lei;
dar~se~á dentro do mesmo exercício fiscal em que for apurado
X- saldos de exercícios anteriores; e
o ganho de capital e nos dois exercícios imediatamente subse~
XI -recursos de outras fontes.
qüentes.
_
__
Parágrafo úriico. Sem ·prejuízo da aplicação de outros
. § 8' A Comissão de Valores Mobiliários, ouvida a SEC/
recursos do FNC, a SEC/PR destinará a receita de que trata PR, disciplinará a constituição dos Ficart e fixará- as nonrias
o inciso IX deste artigo exclusivamente a projetas industriais que os regerão.
de produção audiovisuaL
Art. 9<:> O Fundo Nacional da Cultura será administrado
CAPITuLO IV
pela SEC/PR e gerido pelo seu titular, de acordo com progra~
Dos Incentivos Fiscais
mas anuais de aplicação-aprovados pela Comissão Executiva
Art. 13. Os contribuintes do Imposto sobre a Renda
do Pronac.
.
.
Parágrafo único: Os reCursos do FNC não poderão ser e Proventos de Qualquer Natureza que destinarem recursos
utilizados em atividades - meio da SEC/PR ou de qualquer a projetas culturais ou ao Fundo Nacional da Cultura, sob
as formas de doação ou patropínio, poderão deduzir do imposoutra entidade criada ou mantida pelo Poder Público.
.
Art. 10. O FNC atenderá no máximo a 80% (oitenta tO devido:
I -se pessoa física, 80% (oitenta por cento) das 4oações
por cento) do custo total de cada projeto, cabendo ao proponente, pessoa de_direito público ou privado, concorrer com e 60% (sessenta por cento) dos patrocíniOs;
II- se pessoa jurídica tributada com base no lucro real,
os recursos restantes.
Art. 11. Os contribuintes do Imposto sobre--a Renda 40% (quarenta por cento) das doações e 30% (trinta por
e Proventos de Qualquer Natur_eza poderão efetuar doações cento) dos patrocínios.
§ 19 As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
ao Fundo Nacional da Cultura, declarando, no ato de doação,
real poderão deduzir as doações e patrocínios como despesa
a qual projeto a mesma se destina.
Parágrafo único. A contrapartida exigida no art. 10 des~ operacional.
§ 2' A dedução efetuada pela pessoa física não poderá
ta lei poderá ser realizada com a utilização dos recursos preexceder a 4% (quatro por cento) e a da pessoa jurídica a
vistos neste artigo.
V- outras atividades_ comerciais ou industriais de interesse cultural, assim consideradas pela SEC/PR, ouvida a Comissão Executiva do Pronac.
Art. 6>? Nenhuma aplicação dos recursos previstos nesta
lei poderá ser feita através de qualquer tipo de intermediação.
Parágrafo único. A contratação de serviços necessários
à elaboração de projetas para obtenção de doação, patrocínio
ou investimento não configura a intermediação referida neste
artigo.
CAPÍTULO II
Do Fundo Nacional da Cultura - FNC
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2% (dois por cento) do imposto devido no período base de
utilízação do incentivo, não estando o seu valor sujeito a
outros limites estabelecidos.
_ ._
....
§ 3"' Os benefícios de que trata este artigo-não excluem
ou reduzem outros benefícios, abatimentos e deduções em
vigor, em especial as doações a ent'idades de utilidade pública
efetuadaS por pessoas físicas ou jurídicas.
§ 4"' O valor das doações ou patrocínios, passíveis de
dedução do imposto devido, que exceder O-limite previsto
no § 2~ deste artigo, poderá ser deduzido nos tr~s exer~íciOs
seguintes.
_
,
__
§ 5" O Poder ExecUtivo estabelecerá regras que,-nà'data
da declaração de rendimeritos, at~4líieil:í'o -,/alor das conhi~
buiçóes ero fayor_de projetes Culturais e do Fundo Nacional
da Cultura.
§ 6~ Os reé,\J_I"SoS a que se· fé:fe!e este ·affigo some·n te
poderão _ser destinad_os a projetes apresentados por pessoas
físicas ou jurídicas de direito privado e de natureza cultural,
aprovados pela Comissão Executiva do Pronac e que atendam
aos orJbjetivos estabelecidos no art. 4\'. desta lei.
Art. 14. Para os fins desta lei, considera-se:
I - doação: a transferência de valor ou de bem móvel
ou imóvel do património de contribuinte do Tgt_Rost6 de Renda
e Proventos de Qualquer Natureza para o património -de outra
pessoa jurfdica, declaradameute _para aplicação ou uso em
atividade cultural, sem fi_n_s_lucrativos, prevista rio art. 4~ desta
lei;
I I - patrocínio: a transferência de numerário com finalidade promocional ou a cobertura, pelo contribuínte do Imposto sobre a Rend~ e Proventos de Qualquer Natureza, de gastos, ou a utilização de bem móvel ou imóvel do seu património,
sem transferência de domínio, para a realização, por Outra
pessoa física ou jurídica, de atividade cultural_ com ou sem
finalidade lucrativ~ prevista no art. 4_~ desta lei.
_
§ 1" Constitui infraç~o a esta lei. o recebimento, _pelo
patrocinador, de qualquer vantagem fínanceira ou Iiuiterial
em decorrência do patrocínio que efetuar.
§ 29 As transferências definidas neste artigo não estão
sujeitas ao recolhimento do Imposto de Renda na fon(e.
Art. 15. Para õs fins deste Capítulo, equiparam.:se a
doaçQes as despesas efetuadas por pessoas fíSicas ou jurídicas
com o· obJetivo de conservar, preservar ou restaurar bens
de sua propriedade ou sua posse legítima, tombados pelo
Poder Público.
Art. 16. A doação e o patrocínio nãO poderão ser efetuados a pessoa ou_ instituição vinculada ao contribuinte.
§ 1 Consideram·~se vinculados ao contribuinte:
a) a pessoa jurídica coligada ou controlada ou da qUal
este seja titular, administrador, gerente, acionista ou sócio,
na data da operação, ou nos 12 (doz_e) meses anteriores;
l:J) o seu cônjuge, seus parentes até o terceiro ·grau, inclusive os afins, seus dependentes ou dos titulares, administradores, acionístas e sócios de_ pessoa jurídica Vinculada ao doador ou patrocinador, nos termos da alínea_ anterior;
c) outra pessoa jurídica coligada ou __c_QPtrolada ou da
qual o contribuinte sej;,t ~ócio.
§ 2~ Não se consideram vinculadas as instituições de
finalidade exclusivamente cultural, sem fins lucrativos, criadas
pelo doador ou patrocin~dor, como tais consideradas pela
Comissão Executiva do Pronac.
Art. 17. Os_reç1,1rsos financeiros provenie'ntes d-e doações ou patrocínios deverão ser depositados <!iretamente pelo
<:>
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contribuinte em conta bancária específica, em nome do benefi_cía-rio, sendo devida a prestação de contas, na forma desta
·
lei.
Att. 18. Os projetos culturais previstos nesta lei serão
apresentados à SEC/PR, ou a quem esta delegar a atribuição,
acompanhados de planilha de custos, para aprovação de seu
enquadramento nos "objetivos do Pronac e posterior encaminhamento à Comissão Executiva do Pronac para decisão final.
§ 1~ No prazo máximo de 90 (noventa) dias do seu recebimento poderá a SEC/PR notificar o proponente de não
fazer jus aos benefícios pretendidqs, informando os motivos
da decisão.
_
§ 29 Da notificação a que se refere-O parágrafO anterior,
caberá_ recursos à COmissão Executiva do Ptonac, que deverá
decidir no praw de 60 (sessenta) dias.
_
§ 3"' Decorridos os prazos previStos nos parágrafos anteriores,·_sem que haja recebido qualquer notificação, o proponente poderá captar os recursos necessários ao _seu,projeto,
fazendo comunicação do fato à SEC/PR e ao Departamento
da Receita Federal, que farão a devida publicação em 48
{quarenta e oito) horas.
§ 4' A SEC/PR só deixará de delegar a atribuição de
que trata este artigO em casos e sítuações excepcionais. assim
considerados pela Comissão Executi_v_a do Pronac.
§ s~ Os programas anuais de trabalho das instituições
com finalidade cultural regulada em lei, bem corno daquelas
prestadoras de relevantes serviços à cultura, assim reconhecidas neste caso 1 pela Comissão Exec_l,ltJv& do Pronac, equiparam-se a projetes culturais, isentos das exigências deste artigo
e do art. 10.
·
§ 6~ A aprovação somente terá eficácia após publicação
cte atO oficial contendo o título do projeto aprovado e a institui.:
ção por ele responsável, o valor autorizado para obtenção
de doação ou patroCínio e o prazo de validade da autorização.
§ 7' A SEC/PR publicará anualmente, até 28 de fevereiro, o montante de recursos autorizados no exercício anterior
pela Comissão Executiva do Pronac, nos termos do disposto
nesta lei, devidamente discriminados por beneficiário.
Art. 19. Os projetes aprovados na forma do artigo anterior serão, durante sua execução, acompanhados e avaliados
pela SEC/PR ou quem receber a delegação destas atiibuíções.
§ 1• A SEC/PR, após o término da execução. dos projetes previstos nete artigo, deverá, no prazu· de 6 (seis) meses,
fazei uma avaliação final da aplicação correta dos recursos
recebidos, podendo inabilitar seUs responsáveis pelo prazo
de até 3 (três) anos.
§ 2' Da decisão da SEC/PR caberá recurso à Comissão
Exe·cutiva do Pronac, que· decidirá no prazo de 60 (SeSsei:tta)
dias.
Art. 20. Os--Contribuintes e as entidades beneficiadas
por esta l~i deverão comunicar, na forma e periOdicidade
que venham a ser estipuladas pela SEC/PR conjuntamente
com o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento,
os apertes financeiros realizados _e recebidos.
Art. 21. Os projetes cultur_ais relacionados com. 9s seg~
mentes de produção cinematográficã., videográfica, fOtográfica, discográfica e congêneres beneficiarão, exclusivamente,
prOduções indePendentes, confófíne definir o regulamento
desta lei.
Art. 22. Os projetes er.q uadrados _oos objetivos desta
lei não poderão ser objeto de apreciação subjetiva quanto
ao seu valor artístico ou culturaL
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CAPITULO V
Das Disposições Gerais e TrQnsitórias
Art. 23. É i~stituída a COmissáo Exe_cutiva do Progra~
ma Nacional de Apoio â Cultura- PRONAC, com competências e atribuições estabelecidas nesta_ lei e tendo a seguinte
·
·
composição:
I - o Secretário da Cultura da Presidência da República;
II- os presidentes das entidades supervision:tdas pela
SEC/PR;
III- o presidente da entidade nacional que congreg·ar
os Secretários de Cultura das unidades federadas;
IV- três representances do empresariado brasileiro;
V- seis representantes de associações nacionais repreR
sentativas dos setorcs culturais e artísticos.
Parágrafo único. A Coniissão sefá pr-esidida pela autoridade referida no inciso I deste artigo que, para fins de desempate terá voto de qualidade.
.
Art. 24. A SEC7PR estabelecerá premiação anual que
reconheça as contribuições mais signífícátívas -para a área cultural:
I -de escritores, artistas ou grupos de_ artista~, bfasHeiros
ou estrangeiros reSidentes no Brasil, por obras individuais
ou em conjunto;
·
II- de profissionais da área -do património histórico ou
cultural;
III -de_ estudiosos da cultura nacional; e
IV- de administradores de entidades culturais.
Art. 25. É instituída a Medalha do Mérito Cultural,
concedida pelo Presidente da República,_ mediante decreto,_
a pessoas e instituições q"Ue, por sua 3.tuação profissional ou
como incentivadorãs das artes e da cultura~ mereçam distinção
oficíal.
Art. 26. Os recursos do Fundo rat_ificaclQ pelo art. 7~
desta lei constituem receita do FNC e serão aplicados segundo
as finalidades deste, com a exceçáo feita pelo parágrafo único
do art. 8'
Art. 27. O regularriento disporá Sóbre--o recolhimento,
â conta do FNC, dos recursos destinados a projetas ou atividades, atendidos por qualqu_er das fontes mencionad1}s no art.
29 desta lei, não executados tempestivamente ou que tenham
sua execução interrompida sem justa causa reconhecida pela
Comissão Executiva do Pronac.
·
Art. 28. As infrações às disposições desta lei, semprejuízo das sanções penais cabíveis, sufeitam o infi"afor:- a) ao pagamento do valor atualizado dos tributos _dispensados e demais encargos legais;
-b) à multa correspdndente a duas vezes o valor da vantagem recebida indevidamente.
Art. 29. Constitui crime, punível com a reclusão de 2
(dois) a 6 (seis) meses e multa de 20% (vinte por cento)
do valor do projeto, qualquer discriminaÇão de natureza política que atente contra_ a liberdade de expressão, de atividade
intelectual e artística, de consciência ou crença~ nO andãmento
dos projetas a que_se refere esta lei.
Art. 30~ Constitui crimé, punível com a reclusão de2
(dois) a 6 (seis) meses e muita de 20% (vinte por cento)
do valor do projeto, obter redução do Imposto de Renda
utilizando-se fraudulentamente de qualquer benefício desta
lei.
§ 19 No caso de pessoa jurídica respon_dem pelg crime
o acionista contro1ador e os administraCfores--QUe para ele
tenham concorrido.
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§ 2~ Na mesma pena incorre aquele que, recebendo recursos, bens ou valores em função desta lei, deixe de promover, sem justa cauSa, atíVidade cultural 9bjeto do incentivo.
.
Art. 31. O Poder Executivo, no prazo de 60 (sessenta)
dias, regulamentará esta lei, especialmente no que_ diz respeito
à definição e ao detalhamento dos critérios e normas relacionados com sua aplicação e utilização.
Art. 32. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
_
·
Art. 33. Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em discussão o projeto, effi turno suplementar. (Pausa.)
Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. 1"' Secretário.
São lidas as seguintes:
EMENDAS DE PLENÁRIO OFERECIDAS,
EM TURNO SUPLEMENTAR, AO SUBSTITUTIVO DO SENADO AO
.
PROJETO D-E LEI DA CÁMARA N• 109, DE 1991
N•1
Ao SubstitútiVo oferecidO ao Projeto de Lei da Câmara
ri' 109; de 1991.
·
Dê~se à ementa a seguirite redação:
Restabelece_princípios da Lei n~ 7.505, d_e_ 2 de julho
de 1986, e institui o Programa, Nacional _d_e Apoio ã Cultura
- PRONAC e dá outras providências.
Justificação Oral
Sala das Sessões,
- Lucílio Portella- Oziel Carneiro - Guilherme Palmeira - Cid Sabóia de Carvalho Alexandre Costa- Beni Veras- :Ra.Cbid Saldanha Derzi _João França - Iram Saraiva - Dario Pereira - Divaldo
Suruagy - Nabor Júnior - Elcio Álvares - Epitácio Cafeteira.
N•2
Ao Substitutivo oferecido ao Projeto de Lei da Câmara n\
109, de 1991.
,
Inclua-se como parágrafo segurido do artigo 19o seguinte:
"§ 2• O Tribunal de Contas da União inclÚirá
em seu parecer piévio sobre as cantas do Presidente
da República análise relativa à avaliação de que trata
este artigo."

Renumere-se o parágrafo segundo para terceiro.
Justificação Oral
Esperidião Amin.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Antes de
passar a pp.lavra ao nobre Relator, Senador Fernando Henrique Cardoso, con~edo a palavra, para justificar a emenda
ao Senador Cid-Sabóia de Carvalho.
'
O SR. CID SABÓIA DE .CARVALHO (PMDB-CE. Para
justificar. Sei:n i-evisão do orador._)----:- Sr. Presidente, a justificatíva é :rmito rápida, já que sinto o convencimento de todo
o Plenário. Esse projeto de lei trata exatamente da essência
guardada pela famosa Lei Sarney, que tantos benefícios trouxe
ao País. E não justificaria que, de repente, esses princípios,
adotados en:t nova _legislação, fizessem esquecer o diploma
legai que hoje faz parte da história intelectual, cultural e artística do Brasil.
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A emenda visa dar à lei uma localização histórica e, acima
de tudo, harmonizá-la c_o_m .a legislação nacional. Ainda mais
que, rigorosamente, a "Lei Sarney" não está revogada e é
imprescindível o cumprimento desse noVo plano.
·
Por isso, Sr. Presidente, a emenda que apresentei, com
o apoiamento de vários Srs .. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin para que justifique a emenda apresentada no turno suplementar.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS- SC. P!!!a justificar.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Sn!i, Sen-ªd_ores,_
falei há poucos instantes da minha preocupação. Ela é coerente com um projeto de minha autoria que pretende submeter
todas as formas de renúncia de receita,a avaliação, e foi feita
tão expeditamente quanto possível. O que ela pretende é
que a avaliação, aqui posta sinteticamente como responsabilidade da Secretaria da_Cultura, seja auditada pelo Tiibunal
de Contas da União, dando-se-lhe, portanto, critérios ou foros
de avaliação contábil.
Era essa a justificatiVa;- Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (M~uro Benevides) - C9ncedo
a palavra ao nobre Relator, Senador Fernando Henrique Cardoso, para que emita parecer sobre .as duas emendas.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB SP- Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, sou favorável
às duas emendas.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O parecer
do nobre Relator conclui favoravelmente às duas e~e,_ndas.
Completada, portanto, a instrução da matéria, passa-se
a discussão. (Pausa.)
Não havendo_ quem peça a palavra, encerro a discussão.
Eiri votação.
_
_
Em votação o substitutivo ern turno suplementar, ressalvadas as emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
.
.· ·
... . ,. · .·
Em votação as emenda$ apresentadas, em turno suplementar. (Pausa.)
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer
sentados. (Pa.usª.)
__
_
Aprovadas. __ .
Aprovados o substitutivo e as emendas, em turno JiUplementar, a matéria vai à Comissão Diret_o~ par~ a redação
final.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Sobre a mesa, redação firial que será lida pelo Sr. l9 Secretário.
É lida a seguinte.
Da Comissão Diretora
PARECER N• 546, DE 1991
Redação fmal do Projeto de Lei da Câmara n~ 109,
de 1991 (n• 1.448, de 1991, na Casa de origem).
A Comissão Diretora apresenta a tedação final do Projeto
de Lei da Câmara n' 109, de 1991 (n' 1.448, de 1991, na
Casa de origem), que dispõe sobre a institUição- do I?rograma
Nacional de Financiamento da Cultura, e dá outras providências.

Sala de Reuniões da Comissã,o, 10 de dezembro de 1991.
-Dirceu Carneiro, Presidente -Iram Saraiva, Relator, Rachid Saldanha Derzi - Lucídio Portella.
ANEXO AO PARECER N• 546, DE 1991
Redação final do Substitutivo do Senado ao Projeto
de Lei da Câinara 8'109; de 1991 (n• 1.441!, de 1991,
na Casa de origem), que restabelece princípios da Lei
no 7 .505, de 2 de julho de 1986, e institui o Programa
Nacional de Apoio à Cultura Pronac e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. P É institUído o Proirama Nacional cte Apoio à
Cultura - Pronac; com a finalidade de garan~1r a todos os
pleno exercfcio dos direitos Cülturais, valorizar, proteger e
difundir as manifestações cUlturais e os bens materiais ou
imateriais do património artísticõ, cultural e histórico brasi:.
_Ieir<?,_ nos termos dos arts. 215 e 216 da Constituição Federal.
Parágrafo único - Através .do. Pronac_, a Seci-J;itariã: daCultura da Presidência da República - Sec/PR estimulará
a produção das várias regiões do PaíS, fomentará a cooperação
e intercâmbio entre as unidades da Federação, para a realização de atividades culturais conjuntas, valorizará a contribuição cultural dos grUpOs formadores da sociedade brâsileira;ressaltará os modos de criar, fazer eviver qu_e noS são p-róprios,
aos quais dará prioridade em seus programas culturais,-e-difundirá o respeitO ·aos valores culturais de outros povos e nações.
9
_
·t ~!.!·_ 2
O P~o,n._ac será fin-ãç.cjaclo. Coin~ rt:;CJ!ISQS prOVe-nientes do Fundo Nacional da CiiTfUiã :_-FNC~-de FuDOôSde Investimento Cultural e Artístico - Ficart e de- incentivOS
fiscais.
_ __Par~!o único- o Pronac ~qmente financiar~ projetaS
culturais que garantam o acesSo púbíico- ãos bens e serviços
deles dec:orrentes.
Art. 3~' São órgãos executores do Pronac:
I - a Secretaria da Cultura da Presidência da Repúb1ica
-SEC/PR·
.. . . . .
.
· .
·. II- a 'comhiSãci ExecutiVã'-do Pi-õD.3.c:- - -- ___·___ ·
Parágrafo único- Ouvida a Comissâi::iExecutiva do PIP.:-_
nac, a execução poderá ser delegada pela SEC/PR a órgãOs
análogos estaduais, do Distrito Federal e dos municípios, no
que ·se !_~fere ao disposto nos.capftu1os II e IV desta lei.
Art. 4~' Para cumprlmeritO das finalidades expressas no
art.
desta lei, os projetos.cultufais··em Cujo f;:iVor sedó
captados e canalizados os recursos do Pronac atenderão, pelo
menos, um dos seguintes objetivos: - I - incentivo à formação artístiéa e cultura1 mediante:
a) concessão de bolsas de estudC:I, pesquisa e trabalho,
no Brasil ou no exterior, a autores artistas e técnicos brasileiros
ou estrangeiros residentes no Brasil;
b) co_n_cessão de prêmios a criadores; autores, artistas,
técnicos e suas obras, filmes, espetáculos musicais e de artes
cénicas em concursos e festivais realizados no Brasil;
c) instalação e manutenção de cursos de caráter cultural
ou artístico, destinados ã formação, especialização e aperleiçoamento de pessoal da área da cultura, em estabelecimentos
de ensino sem fins lucrativos;
II_- fomento à produção cultural e artística mediante:
a) produção de discos, vídeos,. filmeS .. outras fOrmas
de reprodução fono-videográficas de caráter ~ultur_~l;

t:__

e

II_- fomento à produção cultur~l e ar!!~tica media_nte:
.,., ............ ..!,,,...;:....,_ A""

..-1;.,,..,......

u{.-.1.,.,.....,

f'ilrn""" ""

r.••h•<~co

f...,rrn<IC'
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edição de obraS-relativas à ciências humanas, às letras

e às artes;
c) realização de exposições, festivais de arte, espcitáCi.Jlos
de artes cénicas, de música e de folclore;
d) cobertura de despesas com transporte e seguro de ob-

jetos de valor cultural destinados a exposições públicas rio
País e no exterior;
_ __ _ :
e) reforma, construção-, restauraçãO e equipamento de
salas e outros ambientes destinados a atividades artísticas e
culturais em geral, desde que de propri-edade de entidades
sem fins lucrativos;
O realização de exposições, festivais- de artes e espetácolos de artes cênicas oti cO'ngên·eres;
III- preservação e difusão do património artfsricos, cultural e histórico mediante:
a) construção, formação, organização, manut~~n~·ão, ampliação e equipamento de museus, biblioteqas, arqrlívos e outras organizações culturais? ~e~ como de suas coleções e acervos;
b) conservação e -restauração de prédios, monumentos,
Iogradouros, sítios e demais espaços, inclusive naturais, tombados pelos Poderes Públicos~
c) restauraçâo de obras de arte e bens móveis e- imóveis
de reconhecido valor cultural;
d) criação, manutenção e restauraçãq de jardinS ~otâni
cos, parques zoológicos e sítios ecológicos, sem finS luCrativoS;
e) proteção do folclore·, __do ar~e~anato e das tradições
populares nacionais;
-- - '
·
f) construção de monumentos, em consonância com os
Poderes Públicos, que visem a preservar a memória histórica,
artística e cultural do País, com prévia autoriz3.ção da SEC/PR,
ouvida a Comissão Executiva do Pronac; · ·
IV- Estímulo ao conhecimento dos bens e valores cultu:.
rais, mediante:
.
a) distribuição gratuita e pública de ingressos para et!petáculos culturais e artísticos;
b) levantamentos, estudos e pesquisas_ na área da cultura
e da arte e de seus vários segmentos;
c) fornecimento de recursos para o Fundo Nacional de
Cultura e para fundações culturais com fins específicos ou
para museus, bibliotecas,_ arquivo~ ou outras entídades de
caráter cultural;
V - apoio a outras atividades cultuÍ'~is e artísticas, mediante:
-- ·a) realização de missões culturais no País e no exterior,

inclusive através do fornecimento de passagens;
b) contratação de serviços para elabOração de projetas
culturais;
c) ações não previstas nos itens anteriores é cóifsiâeiaââS
relevante_s_ pela SEC/PR,- ouvida a ComisSão Executiva do
PiOTiaC~
._
__
··
Art. 59. S_ão considerados projetas cuiturais e artísticos,
para fin-s de aplicação de recursos dos Ficartr além_ d~ outros
que assim venham a ser declarados pela Cclli1sS:ã6-EXe-Ciltiva
do Pronac;
·
I - a produção comercial ~e ~n~tru~fntgs musicais, bem
como de discos, fitaS, vfdeos, filmes e outra::: fofiTiaS de reprodução fono-videográficas;
II - a produção comercial de espc1"áculos teatrais, de
dança, música, canto, "Circo e demais atividades congêneres;
III - a edição comercial de obras relativas às ciências,
às letras e artes, bem como de obras de refer~nCiã. e outras
de cunho cultural;
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IV - construção, restauração, reparaçãO" "Ou eqliip3.~
mento de salas e outros ambientes destinados a atividades
com objetivos culturais. de propriedade de entidades com
fins lucrativos;
V - outras atividades comerciais ou industriais de IDteresse cultural, assim consideradas Pela SEC/PR, ouvida a Co· missão Executiva do PRONAC.
Art. 6° Nenhuma aplicação dos recursos previstos nesta
Lei poderá ser feita através de qualquer tipo de intermediação.
Parágrafo único. A contratação de serviços necessários
à e_laboração de projetas para obtençãôde doação, patrocínio
- ou _iny_e~timc::I1~9 .n.ãp :c~:mfiguia_ a in~ef!t!êdiaçãO:re~erida neste
artigo ..
CAPÍTULO II
Do Fundo Nacional da Cultura- FNC
Art. 7' É ratificado o Fundo de PrOJ11ação Cultural,
criado pela Lei n' 7.505, de 2 de julho de 1986, que passará
a denominar-se Fundo Nacional da Cultura _-:-_ FNC, com
o objetivo de captar e destinar recursos para ptojetos culturais
compatíveis com as :On_ilidades do Pronac.
Áit. ·g<:>- COnstituem !ec'ursosdo· FNc: ·
. I ~os oriundos. dà Tesouro Nacional;
I I - doações e legados;
III- subvenções e auxilias de entidades nacionais, internaciç:mais O!J._estr~itieinis;
·
IV -saldos_ não utilizados na execução dos projetas
a que se referem este Capítulo e o Capítulo IV.
V -devolução-de reçursos de projetes previstos neste
Capítulo e no Capitulo IV;
VI - 1% (um por cento) da arrecadação dos fUndos
de investimentos regior:tais, a que se iefere- à Lei n<:> 8.167,
de 16 .de janeiro de 1991, obedecida na aplic~ção .a.r~pectiVa
origem geográfica regional;
·VII -1% (um por cento) da arrecadação bruta das loterias federais, deduzindo-se este valor do montante destinado
ã.as prérriioS; · VIII - reembolso das operações realizadas com recursos
do Fundo, observados critérios que 1hes preserve o valor real;
IX- o produto da Contribuição para o Desenvolyimento
da Indústria CinematOgráfica Nacional criada pelo inciSo II
do artigo 9' da Lei n' 6.281, de 9 ·de dezembro de 1975,
inclusive os saldos .existentes na data da publicação desta lei:
X - saldos de exercícios anteriores; e
·
XI - iecursos de outras fontes.
Parágrafo único - Sem prejuJzo da aplicação de o~ír9s
re_c~rsps do ;FNC, a SEC/PR destinará a receita de que trata
o inciso IX deste artigo exclusivamente a projetas industriais

de prodüção aüdiovisuaL
-- ·-- --- -- --Art. 99 O Fundo Nacional da Cultura será administrado

pela SEC/PR e gerido pelo seu titular, de acordo com programas anuais de aplicação aprovados ·pela Comissão Executíva
do Pronac.
Parágrafo úriico .::...._ Os !ecursos do FNC não poderãO
ser utilizados em atividades meio da SEC/PR ou de qualquer
outra entidade criada ou mantida pelo Poder Público.
A1t. 10. O FNC atenderá no máximo a 80% (oitenta
por cento) do custo total de cada projeto, cabendo ao proponente, pessoa de direito público ou privado, concorrer _com
os recursos restantes.
Art 11. Os cOntribuintes do Imposto sobre a Renda
e Proventos de Qualquer Natureza poderão efetuar doações
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ao Fundo Nacional da Cultura, declarando, nÇ> ato de doação,
a qual projeto_ a _m_esma se destina.
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_ § 1~ As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
real poderão deduzir as doações e patrocínios como despesa

Parágrafo, único - A contrapartida exigida no _art. 10
operacional.
desta lei poderá ser realizada com a utilização dos recursos § 2~ A deducação efetuada pela pessoa física ilão podeprevistos neste artigo.
·
rá e_xce:der a 4% (quatro por ceilto) e a da pessoa jurídica
a 2% (dois por cento) do imposto devido no período base
CAPÍTULO III
de utilização do incentivo, não estando o seu valor sujeito
Dos Fundos de Investimento Cultural e
a outros limites estabelecidos.
Artístico --- Ficart
§ 3Q os benefícios de que trata este artigo não excluem
Art. 12. É autorizada a constituição de Fundos de Inou reduzem outros benefícios, abatimentos e deduções em
vestimento Cultural e ArtístiCo - FICART, sem personavigor, em especial as doações a entidade de utilidade pública
lidade jurídica? destinados à aplicação em empreendimentos
que tenham por finalidade qualquer das atiVidades relacio- efetuadas por pessoas físicas ou jurídicas.
§ 4~ O valor das doações .ou patrocínios, passíveis de
nadas no art. 5° desta lei.
dedução do imposto devido. que exceder o limite previsto
§ 1"' À instituiÇão administradora de F_içart compete:I - representá-lo ativa e passivamente, judicial e extraju- no § 2\> deste artigo, poderá ser deduzido nos três exercícios
seguintes.
dicialmente;
I I - responder pela evicção de direito, na eventualidade
§ 59 O Poder Executivo estabelecerá regras que, na data
da declaração de rendimentos, atualize o valor das contri.. __
_
de sua liquidação.
buições em faVOr de projetas cuJturais e do Fundo NacioritiT
§ 29 ~As quotas dos Ficart, emitidas sempre sob forma
escriturai ou nominativa, Constituem valores mobiliários sujei- da Cultura.
tos ao regime da Lei n' 6.385, de 7 de dezembro de 1967.
§ 6o:> Os recursos a que se refere este artigo somente
§ 39 Os rendimentOS e ganhos de capital auferidos pelOs
poderão ser destinados a projetos·apresentados por pessoas
Ficart são isentos do Imposto sobre operaÇões de Crédito, físicas ou jurídicas de -direito privado e de natureza cultural,
Câmbio e Seguro, assím como ·do l_mposto sobre a Renda aproy~<:Ios pela Comissã~ Executiva dõ Pronac e qUe atendam
e Proventos de Qualquer Natureza.
_
aos objetivos estabelecidos no art. 4~ desta Lei.
§ 49 Os rendimentos e ganhos "de capital distribuidos
Art. 14 Para os fins desta lei, considera-se:
pelos Ficart sujeifam-se·a.-1DCidência; ilá forite; do Imposto
I - doação: a transferência de valor a:u. de bem móyel
sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza à alíquota
de 25% (vinte e cinco por cento), excluídos os rendimentos ou imóvel do património de contribuinte do Imposto.de_Renda
distribuídos a bene;fíClãrió-peSsoa jurídica tributada com base e Proventos de Qualquer Natureza para o património .de.outra
pessoa jurídica, declaradamente para aplicação ou uso em
no lucro real.
atividade cultural, sem fins lucrativos 1 previsto no art. 4~ desta
§ 59 Os ·ganhos de ·capital auferidos por· pessoas físicas
ou jurídicas não tributadaS com base no luc~q_ r~al inclusive lei;
isentas, decorrentes ·de álienaçãó ou résgate de quotas do
I I - patrocínio: a transferênda de numerário Com finali~
Fincart, sujeitam;.se -à iiiCidência do Imposto sobre a Renda dade promocional ou a cobertura, pelo contribuinte do Impos·
e Proventos de Qualquer Natureza, à mesma alíquota prevista to sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, de gaspara a tributação de rendimentos_ obtidos na alienação ou tos, ou a utilização de bem móvel ou imóvel do seu-património,
sem transferência de domfnio, para a realização, por outra
resgate de quotas de Fundos Mútuos Q.e Ações.
§ 6' Na apuração do ganho de capital dos Ficart em pessoa- física ou jurídica, de atividade cultural com Ou sem
relação a cada resgate <;>u cessão é permitida· a compensação finalidade lucrativa prevista no art. 4\> desta Lei.
de prejuízos havidos em uma operação com lucro obtido em
§ 1"' Constitui -iilfração a esta lei o recebimento, pelo
outra, desde que ambas sejam de renda variável.
patrocinador, de qualquer vantagem financeira ou inaterial
§ 7"' A compensação permitida: pelo parágrafo anterior em decorrência do patrocínio "que efetuar.
dar~se-á dentro d6 mesmO exercíciO fiscal.ein que for apurado
§ 29 As transferências definidas neste artigo não estão
o ganho de capital e nos dois exercícios imediatainente S;ubse- sujeitas ao_ r~colhimento do Impoto de Renda na fonte.
qüe-ntes.
.
Art. "15~ Para: OS fins deste C?Pftulo, equiparam-se a
§ 8' A Cortüssão de V~lores Mobiliários~ ouvida a SEC/ doações as despesas efetuadas por pessoas físicas ou jurídicas
PR, disciplinará a constituição dos Ficart e fixará ·as norrmfs com o objetivo- de conservar, preservar ou restaurar bens
que os regerão.
de sua propriedade ou sua posse legítima, tombados pelo
Poder Público.
·
CAPÍTULO IV
Art. 16. A doação e o patrocfnio não poderão ser efeDos Incentivos Fiscais
tuados a pessoa ou inStituição viriCUlada ao contribuinte.
§ 19 Consideram-se vinculados ao contribuinte:
Art. 13. Os contribuintes do Imposto sobre a Renda
a) a pessoa jurídica Coligada ou controlada ou da qual
e Proventos de Qualquer Natureza que destinarem recursos
a projetas culturais ou ao Fundo Nacional da Cultura, sob este_ seja titular, ~dministrador, gerente acionista ou sócio,
as formas de doação ou patrocínio, poderão deduzir do impos- na data da operação, ou nos (12) do-ze meses anteriores;
b) o seu cônjuge, seus parentes até o terceiro grau, incluto devido:
I -se pessoa física, 80% (oitenta por cento) das doações sive os_ afi_~s, seus depende-ntes ou· doS titulares, administradores, acionistas e sócios de pessoa jurídica vinculada ao doae 60% (sessenta por cento) dos patrocínios;
I I - se pessoa jurídica tributada com base no lucro real, dor ou patrocinador, nos termos da alínea anterior;
c) outra pessoa jurídica coligada ou controlada ou da
40% (quarenta por cento) das doações e 30%(trinta por
qual o contribuinte seja sócio.
cento) dos patrocínios.
__
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§ 2~' Não se consideram vincUladas as instituições_ rle
finalidade exclusivamente cultural, sem fins lucrativos, criadas

pelo doador ou patrocinador, como tais consideradas_pela
- ,_
Comissão Executiva do Pronac.
Art. 17 os recursos fiminceiros prOVenientes de doáções
ou patrocínios deverão ser depositados direta~ente pelo conR
tribuinte em conta banc_árj:J._específica, em nome do benefi-

ciário, sendo devida a pre&f:.:ção de contas, na: foffna desta
lei.
Art. 18 Os projetas culturais previstos nesta lei serão
apresentados à SEC/PR, ou a quein esta defigar a atributção,
aoompr.nhados de planilha de custos, para aprovação de seu
encJ:.~aoramento nos objetivOs do Pronac e posterior encaminha~r.ento à Comissão Executiva do Pronac para decisão final.
~ 1' No prazo máxim-o de 90 (noventa) dias do seu recebimento poderá a SEC/PR p.otificar o propõnente de não
fazer jus aos benefícios pretendidos, informando os motivos
da decisão.
__
§ 29 Da notificação a que ~~refere o pÚ~grafo anterior,
caberá recurso à Comissão Executiva -do Pronac, que deverá
decidir no prazo de 60 (sa.ssenta) dias.
- _c ,
§ 39 Decorridos qs_prazos previstos rios-11i:rágrafos-anteriores, sem que haja recebido qualquer notificação, o proponente poderá captar os recursos necessãl'iõS-ã(f_s~u prõjétõ,
fazendo comunicação do fato à SEC/PR .e ao Departamento
da Receita Federal, que farão a devida publicação em 48
(quarenta e oito) horas.
_
§ 4' A SEC/PR só deixará de delegar a atribuição de
que trata este artigo ent casos_ e-sitUaÇões exc_epcionais; assim
considerarios pela Comissão Executiva do Pronac.
§ so Os programas anuais de trabalho das instituições
com finalidade cultural regulada em lei, bem como daquelas
prestadoras de relevantes serviços à cultura, assim reconhecidas, neste caso, pela Comissão Executiva do Pronac, equiparam-se a projetas culturais, iSentos das exigências dêste artigo
e do art. 10.
§ 69 A aprovação some-nte" terá efiCácia-após publicação
de ato oficial contendo o título do projeto aprovado e a instituição por ek responsável, o valor autorizado para obtenção
de doação ou patrocínio e o prazo de validade da autorização.
§ 7' A SEC/PR publicará_ anualmente, até 28 de fevereiro, o montante de recursos autorizados n,_o e_~erç_íçi_o_anterior
pela Comissão Executiva d6 Pionac, nos ter~os _do disposto
nesta lei, devidamente discrimin~dos por beneficiário.
Art. 19 Os projetas aprovado$ na forma do artigo anterior serão, durante sua execução, acompanhados e avaliados
pela SEC/PR ou quem receber a delegaçâ9 des~a~ _atribuições,
§ 1~ A SEC/PR, aPOs o-término da execp.ção dos projçtos previStos neste artigo, deverá, nõ prazo de 6 (seis) meses,
fazer uma avaliação final da aplicação correta dos recursos
recebidos, podendo inabilitar seus responsáveis pelo prazo
de até 3 (três) anos.
._
§ 2~ -Da decisão da SEC/PR caberá recurso à Comissão
Executiva do Pronac, que decidirá no prazo de 60 (sessenta)
dias.
§ 39"__ O Tribunal de Contas da União incluirá em seu
parecer prévio,.sobre as contas do_ Presidente da RepUblica,
análise relativa ã avaflação_ de que trata este_ artigo_
_
Art. 20. Os contribuintes e as entidades beneficiadas
por esta lei deverão comunicar, na fOrma e periodicidad~
que venham. a ser estipuladas pela SEC/PR conjuntamente
com c) Ministério áa Economia, Fazenda e Planejamento,
os aportes financeiros realizados e recebidos.
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Art. 21. os projetas culturais relacionados com os segmentos de produção cinematográfica, videográfi_ca, fotográfica, discográfica e congêneres beneficiarão, exclusivamente,
produções independentes, conforll\e definir o regula!Jlento
desta lei.
Art. 22. Os projetas enquadrados nos objetivos desta
lei não poderão ser objeto de apreciação subjetiva quanto
ao seu valor artístico ou cultural.
CAPÍTULO V
Das DispoSições Gerais e Transitórias
Aft. 23. É instituída a COnllSsão Executiva do Programa Nacional de Apoio à Cultura- Pronac ,_com competências
e atribuições estabelecidas nesta lei e tendo a seguinte composição:
1- o Secretário da Cultura da Presidência da Repúbl_ica;
II - os presidentes das entidades supervisionadas pela
SEC/PR;
III - o Presidente da entidade nacional que congregar
os Secretários de Cultura das unidades federadas;
IV- _trê~ representantes do empresariado brasileiro;
V - seis representantes de associações nacionais representantivas dos setores culturais e_artísticos,
Parágrafo único -A Comissão será presidida pela autoridade referida no inciso I deste artigo que, para fins de desempate terá voto de qualidade.
Art. 24. A SEC/PR estabelecerá premiação anual que
reconheça as contribuições mais significativas para a área cultural:
I - de escritores, artistas ou grupos de artistas, brasileiros
ou estrangeiros residentes no Brasil, por obras individuais
ou em conjunto;
II ....,..., de profissionais da área do patrimônio histórico
ou cultural;·
III - de estudiosos da cultura nacional; e
IV -de administradores de entidades culturais.
Art. 25._ Ê instituída a Medalha do Mérito Cultural,
concedida pelo Presidente da RepUblica, mediante decreto,
a pessoas e instituições que, por sua atuação profissional ou
como incentivadores das artes e da cultura, mereçam distinção
oficial.
Art. 26 .. os recursos do Fundo ratificado pelo art. 79
desta lei constitu_em receita do FNC e serão aplicados segundo
as finalidades deste, com a exceção feita pelo parágrafo Unico
do art. 8'.
Art. 27. O regulamento disporá sobre o recolhimento,
à conta do FNC, dos recursos destinados a projetas ou atividades, atendidos por qualquer das .fontes mencionadas no art.
29 desta lei, não executados tempestivamente ou que tenham
sua execução interrompida sem justa causa reconhecida pela
Comissão Executiva do Pronac.
Art. 28. _ As in(rações às. disposições desta lei, sem prejuizo das sanções penais cabíveis, sujeitam o infrator:
a) ao pagamento do valor atualizado dos tributos dispensados e demais encargos legais;
b) ã multa correspondente a duas vezes o valor da vantagem recebida indevidamente.
.
ArL_ 29._-_Constitui crime, punível com a reclusão de 2
(dois) a 6 (seis) meses e multa de 20% (vinte por cento)
do valor do projeto, qualquer discriminação de natureza política que atente contra a liberdade de expressão, de atividade
in:telectual e artística, de consciência ou crença, no andamento
dos projetas a que se refere esta lei.
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Coó.Stl(lli ~Cfíme, pUnível com a ·reclusão de

2 (dois) a 6c(seis) meses c multa de -:20%~(virite por cento)

do valor do projeto, obter redução do Imposto de Renda
utilizando-se fraudulentamente de qualquer benefícios desta

lei.

----- -

§ 1"

No caso de pessoa jurídica respondem-pelo crime
o acionista -contiólaaor
administradores que para ele
tenham concorrido.
§ 29 Na mesma pena incorre aquele que, recebendo recursos, bens ou valores em função desta lei, deixe de promo~
ver, sem justa ca:usa,-atividade cultural objeto de fncentiVo.
Art. 31. O p-o·aer-r.xeCi.iTivo, no prazo de 60 (sessenta)
dias, regulamentará esta lei, especialmente no que diz respeito
à definição e ao detalhamento dos critérios e normas relacionados com suas aplicação-e-utilização.
Art. 32. Esta lei entra em vigor na -data de sua publicação:
Art. 33. RevOgam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ..C:.A Mesa avisa
aos Srs. Senadores que serão realizadas mais duas sessões
na noite de hoje.
A Presidência pede aos Srs. Senadores que permaneçam
nas suas bancadas._ Haverá interregno apenas para as providências indispensáveis da Mesa.

e-os·

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em discussão a redação finaL (Pausa.) __
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro
a discussão.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
a redação final.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada a redação final,. o projeto de Lei do Senado
Federal n9 162/91, constante do Item 2 da pauta, ficá prejudicado.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, redação final do Projeto de Resolução n" 91/91, aprovado
na Ordem do Dia de hoje, nos termos do parágrafo único
do art. 320 do Regimento Interno. Se não houver objeçãci
do Plenário, vai sei lida pelo Sr. 1~ Secretário.
É lida a seguinte:

PARECER N' 547, DE 1991
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução
1991.

n~

91, de

A ComiSsão Diiétâfa apresenta a re-daçil61inal do Projeto
de Resolução nll 91, de 1991, que autoriza o Governo do

~ação

15.0l.92
17.02.92
16.03.92

Estado da ·Bahia a emitir e Colocar no mercado, através de
ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado
da Bahia - LFTBA destinadas ao giro de 88% das
2.162.262.610 LFTBA vencíveis no primeiro semestre de 1992.
Sa1a de Reuniões da Comissão, 10 de dezembro de 1991.
- Mauro Benevides, Presidente - Rachid Saldanha Derzi,
Relator- Dirceu Carneiro- Beni Veras. ANEXO AO PARECER N' 547, DE 1991
Redação final do Projeto de Resolução n~ 91, de
1991.
Faço sa.ber que o Senado Federal, aprovou, e eu,
------~------------,-Presidente,

nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•
, DE 1991
Autoriza o Governo do Estado da Bahia a emitir
e colocar no mercado, através de ofertas públicas, Letras
Financeiras do Tesouro do Estado da Bahia - LFTBA
destinadas ao giro de 88% das 2.162.262.610 LFTBA
vencíveis no primeiro semestre de 1992.
Art. 1\l É o -Governo do Estado da Bahia autorizado,
nos termos do art. 89 da Resolução n9 58, de 1990, do Senado
Federal~ a emitir e colocar no mercado, através de _ofertas
p'úblicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado da Bahia.
Parágrafo único. A emissão das LFTBA destina-se ao
giro de 8"8% das 2.162.262.610 Letras Financeiras do Tesouro
do Estado da Bahia vencíceis no primeiro semestre de 1992.
Art. 2o As condições financeiras da emissão das ~tras
Fiilance"irãS-do Tesouro do Estado da Bahia são as seguintes:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos
a serem substitutfdos, deduzida a parcela de 12% consoante
pactuado no Memorando de Entendimento de 3 de abril de
1991, firmado pelo referido Estado com o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento e com o Banco Central do
Brasil;
b) modalidade: nominatíva-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Naciorial (mesma taxa referencial);
d) prazo: 1.096 dias;
e) valor nominal: Cr$1,00;
f) características dos títulos a- serem substituídos:
Vencimento
Quãritidade
15-1-92
319.617.245
15-2-92
1.08"5550:62lí
15-3-92 .
757.094.739
Total
2.162.262.610
g) previsão de colocação e veii-cimento dos títulos a serem
emitidos:

Vemcil'nento

Título

Data-base

15.02.95
15.03.95

551094
551094

17-02.92

is.ol.95
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551096

rs . . om

16.03.92
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h) forma de colocação: através de ofertas, públicas, nos

termos da Resolução n~ 565, de 20 de sétembro de 1979,
do Banco Central do Brasil;
_
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer
vai à publicação.
_
Sobre a mesa, requerimento de dispensa de publicação
de redação final, que será lido pelo Sr. 1~ Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N• 913, DE 1991
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação,
da redação final do Projeto de Resolução n• 91, de 1991.
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1991. - Senador
Josaphat Marinho.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado
o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação

final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queiram fazer uso da palavra, está
encerrada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promúlgação~
O Sr. Ronan Tito- -Sr. Presidente, peço a palavra para
uma brevíssima comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem~a palavra V. Ex'
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para uma breve
comunicação. Sem revisão do oi-ador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, o Senador José Sarney hqje, nesta tarde, disse
que o Parlamento vive de momentos. Já testemunhei grandes
momentos nesta Casa, na C~ara-dos Deputados e no.Congresso Nacional.
Neste instante, gostaria de ressaltar dois momentos entre
muitos que presenciei, e até deles participei.
.
.
Um deles, sem dúvida alguma foi quando fo! submetido
a esta Casa o nome de um General para o Supenor Tnbunal
Militar, cujo Relator da matéria era P,- Senador Wils~m Martins que havia sido preso e teve como carcereiro aquele General. 'Todos aguardavam com uma certa ansiedade o relatório
do Senador Wilson Martins.

O relatório do Senador Wilson Martins foi breve e S.
que tinha sido, guardado por aquele General, no
tempo da Revolução, e que póde notar nele um forte caráter,
um homem sério, com capacidade para julgar e, por isso mesmo, era favorável à aprovação do nome do General para
o Superior Tribunal Militar.
Hoje assisfimoS, Sr. Presidente, ã votação de uma lei
cujo único objetivo era retirar da Lei Samey o nome Sarney.
E nós todos aguardamos que o Senador José Sarney fizesse
um desabafo, pois tinha S. Ex~ esse direito.
E, ao final, ouvimos o Senador José Samey dizer _que
aprovava a lei mostrando a sua coerência de luta pelas artes,
pelo incentivo e proteção à arte mas também mostrando mais
_
um momento grande deste Senado. O Senado está de parabéns! Aprovou uma boa lei. Uma
lei qu.e_já existia, mas da qual -parece-me - o atual Chefe
do Executivo queria expunêr o nome "Sarney". $u~ Excelência conseguiu. _Ex~ diss~

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje às 21h5
min.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi~es) -Nada mais
havendo a tratar vou_ encerrar os trabalhos, de_signa~dç para
a extraordinária de 2lh5miri a seguinte
.

ORDEM DO DIA
-l-

Discussão, em tUrno único, da Redação Final (oferecida
pela Comissão Diretora em seu Parecer n"' 511, de 1991),
do Projeto de Lei do Senado n• 223, de 1989 (n• 4.901/90,
ria Câmara dos Deputados), de autoria do Senador Teotónio
Vilela Filho, que dispõe sobre a inclusão das creches e estabelecimentos similares nos sistemas de_ensino e dá outras providências.

-2Discussão, em turnó único, da Redação Final (oferecida
pela Comissão Diretora em seu Parecer n9 513, de 1991),
do Projeto de Lei do Senado~ n• 25, de 1984 (n• 70/84, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção
n" 133, da Organização Internacional do Trabal~o- OIT,
sobre alojamento a bordo de navios (disposições complementares), adotada em Genebra, a 30 de outubro de 1970, durante
a 55• Sessão da Conferência Internacional do Trabalho.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 21 horas e~ minutos.)
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Ata da 229a Sessão, em 10 de dezembro de 1991
1a Sessão Legisla:tiva Ordinái:-ia, da 49a Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Mauro Benevides
AS 21 HORAS E 5 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Affonso Camargo -Albano Franco---:- Alexandre Costa
-Alfredo Campos:._, Almir Gabriel- Alufzio-Bezerfa -Amir Lando- Antonio Mariz- Áureo Mello- Beni V eras
- Carlos De'Carli - Carlos Patrocínio - Césa-r Dias Chagas Rodrigues- Cid Sabóia de Carvalho - Coútinho
Jorge- Dário Petei!ã .::..::niiceúCameiro .:....:..=... Diváldo Suruagy
- Eduardo Suplicy - Elcio Álvares - Esperidião Amin
- Epitácio Cafeteira- Fernando Henrique Cardoso- Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves - GerSoif-Camata Guilherme Palmeira- Henrique Almeidã- HUgo NapOleão
- Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Jram Saraiva
- João Calmon - João Fra,nça - João Rocha - Jonas
Pinheiro ...:. J osaphat Marinho -José Eduardo- José Fogaça
- José Paulo Biso! - José Richa ...:. José Sarriey - Jtinià
Marise- Jutahy Magalhães- Lavoisier Maia- Levy Dias
- Louremberg Nunes Rocha - Lourival Baptista - Lucídio
Portella - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor ---:- Marco
Maciel - Marluce Pinto - Maurício Corrêa - 1-.-fauro Renevides- Meira Filho -Moisés Abrão- Nabor JúniorNelson Carneiro - Nelson Wedekin - Ney Maranhão Oziel Carneiro - Pedro Simon - Rachid Saldanha Derzi
- Ronaldo Aragão - Ronan Tito - Ruy Bacelar -Telmo
Vieira- Teotónio Vilela Filho- Valmir Campelo --Wilson
Martins.
,,
_
_
.
_ __
O PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A )ista de presença acusa o comparecimento de 72 Srs. Senadores. Havendo
número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iriiciamos noss_os trabalhos.
O Sr. 1• Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte
__
_ __
EXPEDIENTE
AVISO DO MINISTRO DA JUSTIÇA
N9 1.191/91, de 6 .de dezembro ·cto c-o-rrente, encaminhando informações sobre os quesitos constantes do Requerimento
n• 793 de 1991, de autoria do Senador José Sarney.

OFÍCIOS
Do Sr. 19 Secfetãtio da Câmara dOs Deputados, encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetas:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 128, DE 1991
(N• 2.181/91, na Casa de origem)
(De iniciativa do Senhor Presidente da República)
Prorroga o prazo a que se refere o art. I• das Leis
8.056, de 28 de junho de 1990,8.127, de 20 de dezembro de 1990 e 8.201, de 29 de junho de 1991.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1' É prorrogado até a data da promulgação da
lei complementar de que trata o art. 192 da Constituição Federal o prazo a que se refere o art. ]!' das Leis n~ 8.056, de
28 de junho de 1990, 8.127, de 20 de dezembro de 1990 e
·
8.201, de 29 de junho de 1991.

n"

Art. 2_9 O Presidente da Caixa Económica Federal passa
a int~grar o __Conselho Nacional_ de S~guros PrivaP.o$, sendo
substituído, em seus impedimentos, por suplente de sua indicação.
Art. 39 Esta lei ~ntra em vigor na data de sua publicação.
.Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.·
MENSAGEM N' 625, DE1991
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Naciorral:
Nos termos do-parágrafo 1• do artigo 64 da Constituição
Federal, tenho a honra de submeter à elevada deliberação
de VoSsas Excelências, acorripanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Economia, Fazenda
e Planejamento, o anexo projeto de lei que "Prorroga o prazo
a que se refere o art. 1~ das Leis n9!. 8.056, de 28 de junho
de 1990, 8.127, de 20 de dezembro de 1990, e 8.201, de 29
de junho de 1991".
Brasília, 6 de novembro de 1991. -Fernando Collor.
Exposição de Motivos n• 439, de 17 de outubro de 1991,
do Senhor Ministro de Estado da Economia, Fazenda e
Plariejamento
A 'Sua Excelência o Senhor Fernando Collor, Presidente
da República
Senhor Presidente,
6 Art. 25 do Ato das DisPosições Constitucionais TranSitórias estabelece:
"Art. 25. Ficam revogados, a partir de cento e
-oitenta dias da promulgação da Constituição,- sujeitO
este prazo a prorrogação por lei, to.dos os dispositivos
legais que atribuam ou deleguem a órgão do Poder
Execútivo corD.petencia, assinalada pela Constituição
ao Congresso Nacional, especialmente no que tange

a:
I - ação normativa;
II- alocação ou- transferência de recursos de
qualquer espécie."·
2~ Dentre os dispositivos abrangidos na mencionada
norma encontram-se aqueles da Lei n? 4.595/64 que atribuem
aó Conselho Monetário Nacional extenso rol de competência,
nOrmatiVa InclusiVe, relaciomidas, em sua imensa parte, ao
regular funcionamento dos mercados financeiro e de capitais.
3. A Lei n• 4.595, de 1964, de onde promanam quase
todas as competências do Conselho Monetário Nacional, foi
recebido pela atual Constituição com o status- de lei complementar, do ponto de vista material, pois disciplina as matériaS
que devem ser objeto da lei complementar de que trata o
art. 192 da Constituição Federal. Nesse sentido a opinião,
dentre outros, de Celso Ribeiro Bastos, in Comentários à
Constituição do Brasil (Promulgada em 5 de outubro de 1988),
7• vol., arts. 170 a 192, 1990, Ed. Saraiva, p. 350; José Afonso
Silva, in Curso de Direito ConstituciOnal~ Brasileiro, s~ ed.
Revista dos Tribunais, p. 690 e Edvaldo Brito, in "O Sistema
Financeiro Nacional" constante de A ConstituiÇão Brasileira
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de 1988, Interpretações, Forense Unive~sitária, ~· ed. 1988, de Vice-Presidente;
p. 399/400
.
..
. _.
.
.. ·
III- Ministro de Estado da AgriculturaeReforma Agrá4. A lei complementar em tela não tinha sido promul·_ _ ria·
gada até março de 1989, época em que o prazo previsto fio - _t IV -MinistrO de Estado do-Trabalho e-Previdência Sealudido art. 25 estava _quase se esgotando, Frise-:se que até cial;
o momento ainda não foi promulgada a mencionada lei com·
V- Presidente do Banco Nacional do Brasil;
plementar.
, - - VI- Presidente do Banco do Brasil S.A;
5. Presentes esses aspectos e a·necessidade de que fosse
VII- Presidente da Caixa Económica Federal;
mantida a estabilidade nos mercados finanCeiros e de capitais
VIII- Presidente do Banco Central de b_esenvolvimento
foram baixadas a Lei n<> 7.770, de 1989~ a Lei n 9 7.892, de Económico e Social;
24-~1-89, a Lei n• 8.056, de 28-6'9'0; a Lei n• 8.127, de 21-12-90,
IX- Presidente da Comissão de Valores Mobiliários;
e, por último, a Lei n~' 8.201~ de 29-06-9"1, todas prorrOgaiido
X- Presidente do Banco do Nordeste do Brasil S.A;
a ·competênCia do Conselho Monetário Nacional.
XI- um representante das classes trabalhadoras, no6. Vê-se, pois, qu'e o prazo inícütlmente fixado_pelo meado pelo Presidente da República; e
XII -s-eis membros nomeados pelo Presidente ~a Repúart. 25 do Ato das Disposições Constitucio'rfãis Trasitórias
foi diversas vezes prorrogado, ora em razão de_ conversão blica entre bras~Jejros de ilibada reputação e notória ·capacide Medidas Provisórias etn lei, ora em r~zão de aprovação
dade em assuntos económico~-finançelroS, de projetas de lei pelo Congresso Naciorial.
·
---§ 19 Os inembfos referidos nOs inciSos XI e XII terão
7. Entendo assim Senhor Presidente, que:
mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos.
(a) se eventualmento. não pror_rgga~o pelo Congresso
§ 2~' O Cónseiho deliberará mediante resqlução, por
Nacional aludido prazo;_ e enquanto inexiStente a-lei Comple- maioria de votos, com a presença de, no mínimo, nove memmentar a que se refere-o àrt. 192 da Constituíção, estar-se-á bros cabendo também ao PreSidente o voto de qualidade
frente a situação de difícil administração dos_ mercados finan- ~a_ Prerrogativa -de deliberàr ,"~eis ca:sôs_ de Urgências e reieceiro e de capitais, pela falta de um órgão que- baixe com vante interesse, ád referendum do plenário. ·
·
a flexibilidade necessária as not--mas disciplinadoras_ do seu
§ 3" -Quando deliberar ad referendum do Conselho, o
regular funcionamento.
__
· - __
Presidente submeterá a decisão ao colegiadO, na primeira reu(b) para se evitar as repetidas prorrogaçõe:s que vêm nião posterior à prática do ato.
ocorrendo e a fim de 'J.Ue as relações jurídicas disciplinadas
§ 49 Os diretores do Banco Centrai do Brasil participelas normas_ baixadas pelo Conselho Monetário Nacional te- parão das reuniões do Conselho sem direito de voto.
nham estabilidade, entendo que a melhor solução S()bre a
§ -_s... O Presidente do Conselho poderá cOI_lV!dfl.r ~mtros
matéria seria prorrogar-se referido piaZo até a -publicação Ministros cte EStado, bem asSirri represe-ntantes de-entidades
da lei complementar a que se refere o art. 192 da CF;
.
públicas ou privadas, para participar das reuniões, não lhes
8. Por fim, não se pode olvidar que o atual prazo de sendo permitido, porém, o direito de voto.
vigência das competências em tela findar-se-á em 31 de dezem. _§ 69 o·-coriSelhci ieünir-se.:.á, ordinaiiaffiente: Uma vez
bro de 1991, ocasião em que o Congresso Nacional, na forma por mês, e, extraordínariainente, ·sempre que for convOca'do
do art. 57 da Constituição, deverá estar em recesso.
por seu Presidente ou a requerimento de, pelo menos, nove
9. Ante(fexposto, tenho a honra de encaminh!if? Vossa _de seus membros.
Excelência Projeto de. Lei prorrogando o prazo em questão
§ 7~' De cada reunião do Conselho será lavrada a respecaté a promulgação da lei complementar a que _se refere o tiva ata.
___
_
art. 192 da Constituição.
. ·· - ·
·§ si>
Bâ.nCo Central do BfaSn fúlidOnará comó -secreAproveito a oportunidade para reiterar a Vossa EXce- taria-executiva dO-Conselho·.
·
- -lência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo
Art. 3~ Esta lei entra em vigor na data de sua publirespeito.
cação.
Art._ 49 _ Revogam-se as disposições em contrá:n_o. _
LEG!SLAÇAO CITADA
-senado Fede"ral, 28 de junho de 1990, 169<> da IndepenLEI N' 8.056. DE 28 DE JUNHO DE 1990.
Prorroga a vigência dos dispoSitivos que hajam atri- dência -e 102° da República. -Nelson Carneiro.
buído ou delegado competência normativa aos órgãos
LEI N• 8.201, DE 29 DE JUNHO DE 1991
que menciona e dá outras providências.
Prorroga o prazo a que se refere o artigo 1~ das
Faço saber que o Presidente dá República adotou a MeLeil!l n_~ 8.056, de 28 ~e junho de 1990, e n~ 8.127, de
dida Provisória n• 188, de 1990, que o Congresso Nacional
20 de dezembro de 1990.
aproVou, e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Fede~
O Presidente da República,
ral, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art.
Faço saber que o Congresso nacional decreta e eu sancio62 da Constituisão Federal, promulgo a seguinte lei: •
no a seguinte lei:
Art. 1~ E prorrogada, até o dia 31 de dezembro de
Art. 1"' É prorrogado, até o dia 31 de dezembro de
1990, a vigência dos dispositivos legais que hajam atribuído 1991, o prazo a que se refere o art. 1~ das Leis n9 8.056,
ou delegado, ao Conselho Monetário Nacional e ao Conselho de 28 de junho de 1990, e n' 8.127, de 20 de dezembro de
Nacional de Seguros Privados, competências assinaladas, pela 1990.
Constituição, ao Congresso Nacional.
Art. 29 E_s_ta lei eiltr_a em vigor na data de sua publiArt. 29 O Conselho Monetário Nacional será integrado cação.
pelos seguintes membros:
Art. 3~' Revogam-se as disposições em contrário.
I - Ministro de Estado da Economia, Fazenda e PlanejaBrasilia, 29 de junho de 1991; 170' da Independência
mento, na qualidade de Presidente;
e 103' da República. - FERNANDO COLLOR - Marcfiio
II- Ministro de Estado da Infra-Estrutura, na qualidade Marques Moreira.
0

_

o-

-
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§ 7~ O Presidente do Conselho poderá convidar outros
Ministros de Estado, bem como representantes de entidades
públicas ou prívadas, para partiCipar das reuniões, não lhes
sendo permitido porém, o direitO de voto._
§ 8~ O Conselho reunir-se:..á, ordinariamente, de dois
em dois meses, e extraordinariamente, senipre--que for convàFaço saber qúe o Presidente da República adotou a Me- ca:do Por seu Presidente ou a re-querimento de, pelo menos,
dida Provisória 11' 277, de 1990, que o Congresso Nacional nove de seus membros.
§ 99 De cada reunião do COnSelho, será lavrada à resaprovou, e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, para os efeítos do disposto no parágrafo únfco·do art. pectiva ata.
§ 10. A SUSEP proverá os serviços de secretaria do
62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. I• É prorrogado, até o dia 30 de junho de 1991, CNSP e promverá a publicação de suas resoluções." ,
Art. 39 Esta lei entrará em vigor na data de sua publio prazo a que se refere o art. 1• da Lei n• 8.056, de 28 de
cação.
-junho de 1990.
·
··
Art. 2~ o art. 33 do Decreto-Lei n9 73, de 21 de novemArt. 49 Revogarit-se as disposições em contrário:
bro de 1966, passa a Vigoiar Coin a seguinte redação:
__- _ ·- Senado Federal, 20 de dezembro de 1990. - 169• da
"Art. 33 .. .O Conselho Nacional de Seguros Privados Independência e 102• da República.- Nelson Carneiro.
- CNSP será integrado pelos seguintes membros:
(À Con1issã0 de SssuiuOS Económico.)._
I - Ministro de Estado_ da Economia, Fazenda e Planejamento, na qualidade de Presidente;
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N9 129, DE 1991
I I - Superintendente da Superintendência de Seguros
(N' 5.427/90, na C.Sa de Origem) · ·· ·
Privados- SUSEP, na qualidade de Vice-Presidente;
Dispõe
sobre a publicação de informações relativas
I I I - Presidente do Instituto de Resseguros do Brasil
-IRB;
. .
. ...
ao Fuodo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social
IV- Presidente do Banco Central do_ Brasil;
e pela Caixa Econômica Federal.
V- Presidente do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, do Ministério da Justiça;
O COngresso Nacional decreta: =
VI- um representante do Ministério do Trabalho e da
Art. 19 O Ministério do Trabalho e da Previdência SoPrevidência Socíal;
cial - MTPS elaborará e imprimirá, 3pós ãProvaÇão -Pelo
VII- um representante do Ministerío da Infra-Estru- Conselho Curador dO Fundo de Garantia do Tempo-de ServiçO
tura·
-FGTS, manual com as informações básicas acerca-do Fun'VIII- um representante do Ministério da Ação Social; do, disciimimi.ildo especialmente:
IX- quatro representantes da iniciativa privada, e resI - definição dos_objetivos do Fundo,
pectivos suplentes, nomeados pelo Pre-sidente da RepUblica,
II - possibilidades de utilizãç~e dos recursos deposiescolhidos dentre brasileiro-s de ilibada reputação e notório tados;
saber nas matérias de competência do CNSP, com mandato
III - responsáveis pela administração do Fundo e pelas
de dois anos, prorrogável por igual período, e indicados, em iiifolmaÇóes a ele relativas;
lista tríplice, pelos órgãos superiores de classe que represente
IV - faculdade que tem o trabalhador, ou seus depenos estabelecimentos do seguro, de capitalização e de previ- dentes e sucessores-, -ou ainda o sindicato de su~ categoria
-dência privada aberta e a categoria profissiOnal dos corretores profissional para denunciar:
de seguros.
·__ a) o" empregador omisso no cumprimento da legislação
§ 19 Os membros a que se refere os incisos II a V serão relativo ao Fundo;
b) o e~tabelecimento bahcário pela omissão na liberação
substituídos, nos s-eu-s impedimentos e af~stameiltos, pelos
respectivos substitutos eventuais e os indicados nos incisos dos recursos e na prestação das informações devidas na forma
VI a VIII serão designados pelo Ministro de EstadO da Econo- da le_gislação pertinente;
_ _ _
_
_
mia, Fazenda e Planejamento, mediante indicação dos MinisV - faculdade para acionar judicialmente a empresa
tros a que estejam vinculados._
ou o banco omisso; .
_
§ 2' Os Diretores da SUSEP e do IRB poderão parti·
VI -documentos de que ~ispõe__o trabalhadorpara_acomcipar das reuniões do CNSP, sem direito a voto.
panhar e fiscalizar os pagamentos das contribuições devidas
§ 39 Qualquer dos membros a que se refere o inciso ao Fundo.
IX deste artigo perderá seu mandato, se deixar de comparecer,
Parágrafo únbico. O manual a que se refere este artigo
sem motivo justifiCado, a três sessões ordinárias consecutivas será distribuído pelo·Ministério do Trabalho e da Previdência
Social no momento _da emissão da Carteira do Trabalho e
ou a seis alternadas, durante o exercício.
§ 49 O Co-nselho deliberará mediante resoluções, por Previdência Social.
Art. 29 O vers_o do extrato do_ Fundo de Garantia do
maioria de votos, com a presença de, no mínimo, nove mem·
bros.
Tempo de Serviço, fornecido pela Caixa Económica Federal
§ 5• O. Presidente do Conselho terá, além do voto ordi· e cada trabalhador por força da Lei n' 8.036, de 11 de maio
nário, o de qualidade, cabendo·lhe, ainda, a prerrogativa de de 1990, deverá conter inforinações autalizadas, especialmente
deliberar, nos casos de urgênia e relevante interesse, ad refe- quanto:
rendum do Conselho.
I - às hipóteses de saques;
§ 6' Quando deliberar ad refereodum do Conselho, o
II --aos critérios para atualização dos recursos;
III - aos procedimentos para o levantaritento-dos depóPresidente submeterá o decisão ao colegiado, na primeira
sitos.
reunião posterior à prática do ato.

LEI No 8.127, DE 20 DE DEZEMBRO De l~~U
Prorroga o prazo a que se refere o art. 1~ da Lei
n~" 8.056, de 28 de junho de 1990, e dá nova redação
ao art. ~3 do DecretowLei n~ 73, de 21 de novembro
·
de 1966.
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As despesas porventura exigidas para o comparecimento às reuniões do Conselho constituirão ônus das respectiv.as. entidades representadas.
as informações atualizadas serão fornecidos pelos respectivos
§ 7• O Conselho Curador 1o FGTS será instalado no
prazo de 30 (trinta) dias apósapromulgação.destalei.
bancos depositários.
§ 8° Até que se instale o Conselho Curador do FGTS,
Art. 39 Esta lei entra ~!li viga:._ ~a-~dat~ _de sua publicomPetirá, provisoriamente, ao COnselho Monetário Naciocação.
nal, fixai os valores de remu_O.eraçãO do gestor e dos agentes
Art. 49 Revogam-se as disposiçõesem-ccintrário~
firi.3.riceiros.
§ 9~ Competirá ao Ministério do TrabalhO proporcionar
LEGISLAÇÃO CITADA
ao Conselho Curador os meios necessários· ao exercíeiõ--de
sua cori:lj)eténcül.
LEI N• 7.839, DE 12 DE OUTUBRO DE 1989
Ar!. 4' Ao Conselho Curador do FGTS compete:
Dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de
I -estabelecer as diretrizes e_ os programas de alocação
Serviço e dá outras providências.
de todos os recursos do FGTS, segundo critérios definidos
O Presidente da Câmara dos DePUta-dos no. exercício do nesta lei e em consonância com a política de desenvolvimento
cargo de Presidente dã Re}:>ública, faço saber que o Congresso urbano;
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: _
. II:- acompanhare avaliar a gestão económica, financeira
Art. 1• O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e social dos recursos e o desempenho dos programas reali- FGTS; instituído pela Lei n• 5.107, de 13 de setembro zados;
de 1966, passa a reget-seq)o'r e·sta lei. _
III- apreciar e aprovar os programas anuais e pluria- Art. 2J O FGTS é conSihuído pelos saldos das _contas vincu~ nuais do FGTS; -!adas a que se refere esta lei e outros recursos a ele incorpoIV- pronunciar-se sobre as contas relativas à gestão do
rados, devendo ser aplicados com a atualização monetária FGTS, antes do seu encaminhamento aos órgãos de ccrntrole
e juros, de modo a aSsegurar a cobertura de. sua"s ol;l.rigações. interno para os fins legais;
§ 19 Constituem recursos incorporadOs ao FGTS, nos
V- adotar aS providências cabíveis para correção de fa~
tos e atos_do gestor que prejudiquem o. desempenho e o cumtermos do caput deste artigo:
_
a) eventuais saldos apurados nos termos do art. 10, § primento das finalidades no que concerne aos recursos do
FGTS;
b) dotações orçamentárias específicas.
VI- dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regu§ 2~> As contas vinculadas em nome dos trabalhadores lamentares, relativas ao FGTS, nas matériã.s de sua compe·
tência;
são absolutamente impenhoráveis.
Art. 3• A gestão do FGTS será efetuada pela Caixa
VII- aprovar seu regimento interno;
EC:oilómica Federal - CEF, segundo normas getãis e planeja~
VIII----:- fixar as normas e valores de ~emuneração do gesmenta elaborados por um Conselho Curador, iiltegrado por tor e dos agentes financeiros;
3 representantes da categoria dos trabalhadores e 3 represenIX -fixar critérios para parcelamento de recolhimentos
tantes da categoria dos empregadores, além de um represen- em atraso;
X-:- fixar percentual remuneratório para o exercício da
tante de cada uma das seguintes entidades: Ministério da Fa-· ·
-- ·
zenda, Ministério do Interior, Ministério do Trabalho, Secre- fiscalizaÇão;
taria de Planejamento e Coordenação da Presidência.çl_~ RepúXI- divulgar, no Diário Oficial da União, todas as deciblica, Caixa-ECOiiõDiiCa Federal e Banco Central do Brasil.
sões proferidas pelo conselho, bem comoas contas do FGTS
§ 1~> A Presidência do Conselho Curador será exercida e os respectivos pareceres emitidos.
Art. 5• Ao gestor do FGTS compete:
pelo representante do Ministério do Tr~balho.
§ 2~' Os órgãos oficiais far-se-ão representar, no caso
I - praticar todos os atas necessários â gestão do Fundo,
dos ministérios, pelos Ministros "de Estado ~. no caso dos de acordo com as diretrizes e programas estabelecidos pelo
-demais órgãos; por seus: presidentes, na qualidade de membros Conselho Curador;
I I - expedir a tos normatiVOS relativos à gestão e à alocatitulares, cabendo-lhes indicar seus suplentes ao Presidente
ção dos recursos do FGTS, após aprovação do Conselho Curado Conselho Cufador, que os nomeará.
__ _
§ 3~' Os repreSentantes dos trabalhadores e dos empre- dor
'ill- ifãbofãr programas-ãilu-ãfs e Pt~;i~nuais- de aplicagadores -e-seus-·res:pectivos --s-uplentes· ·serã·o- iiiOíi:ã.âOS peJaS
respectivas centrais sindicais e confed~raçóes naciop.3:is e no· ção dos recursos, submetendo-os até 31 de julho do ano antemeados pelo Ministro do Trabalho, e terão mandato de 2 rior ao Conselho Curador do Fundo;
anos, podendo ser reconduzidos uma única vez·:
IV- submeter à apreciação do Conselho Curador as con§ 4~ O Conselho Curador reunir-se-á ordinariamente, tas relativas à gestão do Fundo;
V- emitir Certificado de Regularidade do FGTS;
a cada bimestre, por convocação de seu presidente. Esgotado
VI- centralizar os recursos do FGTS, bem como sua
esse período, não tendo ocorrido convocação, qualquer de
seus membros poderá fazê-la, no prazo de 15 (quinze) dias. administração e aplicação, manter e controlar as contas vincuHavendo necessidaqe, qualquer membro poderá -convocar ladas, a emitir regularmente os extratos individuais correspon~
reunião extraordinária, na forma que vier a ser regulamentada dentes às contas-vinculadas, podendo ainda participar de rede
arrecadadora dos recursos do FGTS-.
-- pelo Conselho Curador.
§ 5~> As decisões do Conselho serão tomadas com apre§ 19 Os programas anuais e plurianuais de aplicação
sença, no mínimo, de sete de seus membros, tendo o Presi- dos recursos deverão discriminar as aplicações previstas em
cada Unidade da Federação.
dente voto de qualidade.

Parágrafo único.

das contas do
FGTS na Caixa Ec'onômica Federal,- os extratos contendo
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§ 29 O gestor deverá dar pleno cumprimento aos progador, dentre os para tanto autorizados pelo Banco Central
gramas anuais em andamento, aprovados pelo Conselho Cura- do Brasil, em nome do trabalhador.
dor, sendo que eventuais alterações somente poderão ser pro§ 3" verificando-se mudança de emprego, até que venha
cessadas adiante prévia anuência daquele colegiado.
a ser implementada a centralização prevista no caput deste
Art. 69 Os membros da diretoria do órgão gestor e do artigo, a conta vinculada será transferida para o estabeleConselho Curador do FGTS serão responsáveis pelo fiel cum- cúi:iento bancário da escolha do no~o- empregador.
primento e observância dos critérios estabelecidos nesta lei.
§ 4~ Os resultados financeiros auferidos pelo gestor no
Art. 1~ As aplicações com recursos do FGTS poderão período entre o repasse aos bancos e depósito nas contas
ser realizadas diretamente pelo gestor ou pelos demais órgãos vinculadas dos trabalhadores destinar-se-ão à cobertura das
integrantes do SFH e pelas entidades, para esse fim creden- despesas· de administração do FGTS e ao pagamento de tarifa
ciados pelo Banco Central do Brasil, com agentes financeiros, aos bancos depositários, devendo os eventuais saldos ser incorexclusivamente segundo critérioS fiXados pelo Conselho Cura- porados ao património do Fundo nos termos do art. 2", §
dor, em operações que preencham os seguintes requiSitOs:
1'.
I - garantia real;
_ __ § 59 Após a centralização do cadastro de cont~s "incuI I - correção monetária igual à das contas Vinculadas;
ladas, no gestor, o depósito realizado no prazo regulamentar
III- taxa de juros média de no mínimo 3% ao ano;
passa a integrar o Safdo da conta vinculáda do trabalhador
a pattir do dia 13 do mês de sua ocorrência. O depósito realiIV- prazo máximo de 25 anos.
§ 19 A rentabilidade média das aplicações deverá ser zado fora do prazo será contabilizado no saldo do dia 12
suficiente à cobertura de todos os custos incorridos pelo Fundo subseqüente, após atualização monetária e capítalização de
e, aind!i, à formação de reserva técnica para- o atendimento juros.
Art. 11. Os depósitos efetuados nas contas vinculadas
de gastos eventuais não previstos, sendo do gestor o risco
serão corrigidaS monetariamente, com b3.Se nos parâmdros
de crédito.
§ 29 os recursos do FGTS deverão ser aplicados em fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança,
habitação, saneamento básic.o e infra-estrutUra- urbana. As e, capitalizarão juros_ de 3% a.a.
disponibilidades financeiras devem ser mantidas
VolUme
-§ 19 Até que ocorra a centralização prevista no item
que satisfaça as con-dições de liquidez e remuneraç<!o mínima VI do art. 5", a atualização monetária e a capitalização de
necessária à preservação do poder aquisitivo da moeda.
juros correrão à conta do Fundo, e o respectivo crédito será
§ 3~ O programa de aplicação deverá destinar, no míniefetuado na conta vinculada no primeiro dia útil de cada mês,
mo, 60% para investimentos em habitação popular.
com base no saldo existente no primeiro dia útil do mês ante§ 4~ Os projetas de san·eamento básico e infra-estrutura
rior, deduzidos os saques ocorridos no período.
urbana, financiadas com recursos do FGTS-.-deverão ser com§ 29 Após a ceiltralização do cãd.astro de contas vincuplementares ao·s programas habitacionais.
ladas, no gestor, a atualização monetária e a capitalização
§ s~ Nos financianlentOs conCCdidos a pessoas jurídicas de juros correrão à conta do Fundo, e o_ respectivo crédito
de direito público _será exigida garantia real ou vinculação será efetuado na conta vinculada, no dia 13 de cada mês,
de receitas.
com base no saldo existente no mês anterior, deduzidos os
Art. s~ O Conselho Curador fixará diretrizes e estabe- saques ocorridos no período.
lecerá critérios técnicos para as aplicações dos recursos do
§ 3? Para as contas vinculad_as_dos trabalhadores optanFGTS, visando a:
tes existentes à data de 21 de setembro de 1971, a capitalização
I - exigir a participação dos contrantantes de financiados juros dos depósitos contim.iaiã a ser feita na ·seguinte
mentos, nos investimentos a serem realizados;
progressão, salvo no caso de mudança de_ empresa, quando
II- assegurar o cumprimento, por parte dos contratantes
a
capitalização dos juros passará a ser feita à taxa de 3%
inadimplentes, das obrigações decorrentes dos financiamentos
ao ano:
obtidos;
I - 3% durante os dois primeiros anos de permanência
III- evitar distorções na aplicação entre as regiões do
País, considerando para tanto a demanda habitacional, a popu- na mesma empresa;
n -4% do terceiro ao quinto _ano de permanência na
lação e outros indicadores sociais.
Art. 9~ Os _depósitos feitos na rede bà.ncária, a partir mesma empresa;
de 1~de outubro de 1989, relativos ao FGTS, Serácdransferidos
III- 5% do sexto ao décimo primeiro ano de permanência
à Caixa EcOnómica Federal no segundo dia útil subseqüente
na mesma empresa.
à data em que tenham sido efetuados.
IV- 6%:a partir do décimo ano de permanência na mesArt. 10. No prazo de um ano, a contar da promulgação ma empresa;
desta lei, o gestor do FGTS assumirá o controle de todas
4• O saldo das contas vinculadas é garantido pelo Goas contas vinculadas, nos termos do item VI do art. 5? passando verno§ Federal,
podendo ser instituído seguro especial par esse
os demais estabelecimentos bancários, findó este prazo, à condição de agentes recebedores e pagadores do FGTS, mediante fim.
Art. 12. Fica ressalvado o direitO adquirido dos trabarecebimento de tarifa a ser fixada pelo Conselho Curador.
lhadores que, â data da promulgação da Constituição Federal
§ 1~ Enquanto não ocorrer a centralização previStas no
caput deste artigo, o depósito efetuado no decorrer do mês de 1988, já tinham o direito à estabilidade no emprego nos
será contabilizado no saldo da conta vinculada do trabalhador termos do Capítulo V do Título IV da CLT.
no primeiro dia útil do mês subseqüente:
§ 1' O iempo do trabalhador não optante do FGS, ante§ 2\' Até que o gestor implemente as disposiçõ_es do rior a 5 de outubro de 1988, em caso de rescisão sem justa.
caput deste artigo, as contas vinculadas continuarão sendo_ causa pelo empregador, reger-se-á pelos dispositivos constanabertas em estabelecimento bancário escolhido pelo empre- tes dos arts. n•' 477,478 e 479 da CLT.

em
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§ 3~ As importâncias de que trata este artigo de~erão
constar do recibo de quitação de rescisãO do contrato de trabalho, observado o disposto no art. 477 da CLT, e eximirão
o empregador exclusivaiilente quanto aos valores discriminados.
ponsabilidade da indenização relativa ao tempo de serviço
Art. 17. No caso de extinção do contrato de trabalho
anterior ã op-çãif,-'depositando na conta vinculada do trabalhaprevisto
no art. 12 desta lei, serão observados os seguintes
dor, até o último dia útil do mês previsto em lei para o pagacritérios:
mento de saláii0-,--0 valor correspondente ã indenização, apliI - havendo indenização a ser paga, o _empregador, mecando-se ao depósito, rio que couber, todas as disposições
diante comprovação do pagamento daquela, poderá sacar o
desta lei.
saldo dos valores por ele depositados na conta individualizada
§ 4\' Os trabalhadores J?Odú~o, :ã.-_i!!~Iq_~~i-~~~omento,
do trabalhador;
optar pelo FGTS com efeito retroativo a 1"' de janeiro de
I I - não havendo indenização a ser paga, ou decorrido
1967 ou à data de sua admissão, quando posterior àquela.
o prazo prescricional para a reclamação de direitos por parte
Art. 13. Paraosiins previstos nesta lei, todos os_empre- do_ trabalhador, o empregador poderá levantar em seu favor
gadores ficam obrigados a depositar, até_ o ú_lti~o cli_a previsto o saldo da respectiva conta indivic:Iualizada, mediante co~pro
em lei para o pagamento de salários, em conta bancária vincu- vação-perante o órgão competente do Ministério do Trabalho.
lada, a importância correspondente a 8% da remuneração
Art. 18. A conta vinculada do trabalhador no FGTS
paga ou devida, no més anterior,, a cada trabalhador, incluídas
poderá ser movimentada nas seguintes situações:
na remuneração as parcelas de que tratam os arts. 457 e 458
I - despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de
da CLT e a gratificaÇão de Natal a que se- refere a Lei n~ culpa recíproca e ·de força maior, comprovados com o paga4.090, de 13 de julho de 1962, com as modificações da Lei
mento dos valores de que trata o art. 16;
n' 4.749, de 12 de agosto de 1965.
I I - extinção total de empresa, fechamento de quaisquer
9
§ 1 Entende-se por empregador a pessoa física ou a de seus estabelecimentos, filiais ou agências, supressão de
pessoa jurídica de direito privado ou direito público, da admi- parte de suas atividades, ou ainda falecimento do empregador
nistração pública díreta, indiret:i ou fundacional de qualquer individual, sempre que qualquer dessas ocorrências iril.Pli(j_ue
dos Poderes, da União, dos Estados, do Distrito Fedeial e. rescisão de contrato de trabalho, comprovada por declaração
dos Municípios, que admitir trabalhadores a seu serviço, bem escrita da empresa, suprida, quando for o caso, por decisão
assim aquele que, regido por legislação especial, encontrar:se · judicial transitada em julgado;
nessa condição ou figurar como_ forrieó!dor ou to~ªdor de
III- aposentadoria concedida pela Previdência Sociaf;
mão-de-obra, independente de responsabilidade solidária e/ou
IV -falecimento do trabalhador, sendo o saldo pago
subsidiária a que eventualmente venha obrigar-se.
a seus dependentes, para esse fim habilitados per~mte a Pre_yi§ 2~ Conscide.ra-se trabalhador toda pessoa física- que
dêncía Social, SegundO o critério adotado para a concess3.o
prestar serviços a empregador, a locadOr Cni16ffiador de mão
de pensões por morte. Na falta de dependentes, farão jus
de-obra, excluídos os eventuais, os autônomos e os servidores ao recebimento do saldo da conta vinculada os seus sucessores
públicos civis e militares sujeiteis a regime jUrídico próprio.
previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, expedido
§ 3~ Os trabalhadores domésticos pOderão ter acesso
a req_uerirnento ~o interessado, independente de inventário
ao regime do FGTS, na forma qui!_ vier a ser Prevista em ou arrolamento;
Lei.
-V -pagamento de_parte das prestações decorrentes de
Art. 14. Para efeito desta Lei, as empresas sujeitas ao financiamento habitacional concedido no âmbito do Sistema
regime da legislação trabalhista poderão equip-a:i"ar seus direto- Financeiro de Habitação- SFH, desde que:
res não empregados aos demais trabalhadores sujeitos ao regia) o saldo da conta vinculade corresponde no mínimo,
me do FGTS. Considera-se diretor aquele que exerça 'cargo 5 vezes a renda mensal do mutuário;
b) o valor bloqueado seja utilizado, no mínimo, durante
de admiriistràÇãó previsto em Lei, estatutõ oU Contrato social,
independente da denominação do cargo.
o prazo de 12 (doze) meses;
Art. 15. _Os empregadores se obrigam a comunicar
c) o valor do abatimento atinja, no máximo. 80%. do
mensalmente aos trabalhadores os valores recolhidos ao FGTS montante da prestação;
e repassar-lhes todas as informações sobre suas contas vincuVI -liquidação ou amortização extraordinária do saldo
ladas recebidas do Gestor ou dos Bancos Depositários.
devedor <;te financiamento imobiliário_, observadas as condiArt. 16. Ocorrendo rescisão de OOnti"ato de t.rabaiho ções estabelecidas pelo Conselho Curador, dentre _elas a de
por parte do empregador, ficará- ·este obrigado a depositar que o financiamento seja concedido no âmbito d-o SFH e
em conta vinculada do trabalhador, na forma do art. 13, os haja intersti'6io mínimo de 2 anos para cada movimentação~
valores ainda não recolhidos, sem prejufzo das cominações
VII- pagamento total ou parcial do preço da aquisição
previstas no att. 20.
de moradia própria, observadas as seguintes condições:
a) o s~ldo da _conta vinculada do ~dquirinte deverá ser
§ 1' Na hipótese de despedida pelo_empregador sem
justa causa, pagirâ este~-diretamente ao trabalhador, impor- igual ou superior a 5 (cinçO) vezes o ·valor da sua tend·ã-inensal;
b)_ seja aoperação financiável nas condições vigentes para
tância íguaJ a 40% do montante de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato de oSFH;
trabalho, atualizados monetariamentes e acrescidos dos resVIII- quando permanecer 3 anos ininterruptas, a partir
da vigência desta Lei, sem crédito de depósitos.
pectivos juros.
§ 2o QUando ocorrer despedida por culpa recíproca ou
§ 1o A regulamentação das situações previstas nos inciforça maior, rec_onhecida pela Justiça do Trabalho, o percen- sos I e II assegurará que a retirada a que faz jus o trabalhador
corresponda aos depósitos efetuados na conta vinculada dutual de que trata o§ 19 será de 20%.

§ zo O kmpo de serviço anteríor ã--aJual Constituição
poderá ser transacionado entre empregador e empregado, respeitado o limite mínimo de 60% da indenização prevista.
§ 3<? É facultado ao empregador desobrigar-se da res-
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rante o período da vigência do último contrato de_ trabalho,
§ 3~ -Os valores das multas, quando não recolhidas no
acrescida de juros e atualização monetária, deduzidos os sa- prazo legal, serão atualizados monetariamente até a data de
ques;
seu eietivo pagainento, através de sua conversão pelo BTN
§ 2"' O Conselho Curador disciplinará o disposto no inci- Fiscal
so V, visando a beneficiar os trabalhadores de baixa renda
§ 4" O processo de fiscalização, de autuação e de i~po
e a preservar-o equilíbrio financeiro do FGTS;sição de multas reger-se-á pelo disposto no Título VIT da
§ 3<:> O direíto de adquirir moradia com reCursos do CLT, respeitado o privilégio do FGTS à prescrTçãO trintenária.
FGTS, pelo trabalhador, só poderá ser exercido para um único
§ 5' A rede arrecadadora e o Gestor do FGTS deverão
imóvel;
. prestar ao Ministério do Trabalho as informações necessárias
§ 4° O imóvel oófeto de utilízaÇão -do FGTS somente à fiscalização.
poderá ser objeto de outra transação com recursos do Fundo,
Art. 22. Por descumprimento ou inobservância de
na forma que vier a ser regulamentada pelo Conselho Curador.
quaisquer das obrigações que lhe competem como agente arre§ 5o O pagamento da retirada, após o períOdo previsto
cadador, pagador e mantene.dor do c~~astro de contas vin:~u
em regulamento, implicará à atualização monetária dos valo- ladas, na forma que vier a ser regulamentada pelo Conselho
res devidos.
·Curador, fica o banco depositário sujeito ao pagamento de
Art. 19. Após a centralização das contas de que trata multa equivalente a 10% do montante arrecadado no mês
o art. 10 desta lei, o saldo da conta não individualizada e anterior, independentemente das demais cominações legais.
da conta vinculada sem depósito há mais de 5 anos Será incorArt. 23. Poderá o próprio trabalhador, seus dependenporado ao patrirnônio do FGTS, resguardado o direito do tes e sucessores, ou ainda o Sindicato a que estiVer vinculado,
beneficiário d_c reclamar a qualquer tempo, a reposição- do acionar diretamente a empresa por intermédio da Justiça do
valor transferido, mediante comprovação.Trabalho, para compeli-la a efetuar o depósito das imporArt. 20. O empregador que não realizar os depósitos tâncias devidas nos termos desta lei.
previstos nesta lei no prazo fixado no art. 13 responderá pela
Parágrafo único. O Gestor do FGTS e o Ministério do
atualização monetária da importância correspondente. Sobre Trabalho deverão ser notificados da propositura de reclamao valor atualizado dos depósitos incidirão, ainda, juros de ção.
mora de 1% ao mês e multa de 20%, sujeitando-se, também,
Art. 24. É competente a Justiça do Trabalho para julàs obrigações e sanções previstas no Decreto-Lei n~ 368, de gar os dissídios entre os trabalhadores e os empregadores
19 de dezembro de 1968.
decorrentes da aplicação deste dispositivo quando o Gestor
§ 1~ A atualização monetária de que trata o caput deste
e o Ministério do Trabalho participarem corno litisConsortes.
artigo será cobrada por dia de atraso; tomando-se por base
Art. 25. A apresentação do Certificado de Regularios 1ndices de variação do Bônus do Tesouro Nacional Fiscal dade do FGTS, fornecido pelo Gestor, é obrigatório nas se(BTN Fiscal) ou, na falta deste, do título que vier a sucedê-lo,
guintes situações:
ou ainda, a critério do Conselho Curador, por outro indicador
a) habilitação em licitação promovida por órgão da Adda inflação diária.
ministração Federal, Estadual e Municipal, Direta, Indireta
§ 2~' Se o débito for pago até o último dia útil do mês
ou Fundacional ou por entidades controlada direta ou indiretade seu vencimento, a multa prevista neste artigo será reduzida
mente pela União, Estado _e Município;
para 10%.
·
b) obtenção, por parte da União, Estados e Municípios,
Art. 21. Competirá ao Ministério do Trabalho ã Verifi- ou por órgãos da AdminiStração Federal, Estadual e Municação, em nome do Gestor, do cumprimento do disposto nesta cipal, Direta, Indireta ou Fundacional, ou indiretamente pela
Lei, especialmente quanto à apuração dos débitos e das infra- União, Estados ou Municípíos, de empréstimos ou financiações praticadas pelos empregadores ou tomadores de serviços,
mentos junto a quaisquer entidades financeíras oficiais;
notificando~os para efetuarem e comprovarem os depósitos
c) obtenção de favores creditícios, isenções, subsídios,
correspondentes e cumprirem as demais determinações legais,
auxílios, outorga ou concessão de serviços ou quaiSquer-õUfrOs
podendo, para tanto, contar com o concurso de outros órgãos
benefícios concedidos por órgão da Administração Federal,
do Governo Federal, na forma que vier a ser regulamentada.
Estadual e Municipal, salvo quando destinados a saldar débi§ 19 Constítueni- infrações para efeíto desta Lei:
tos para com o FGTS;
I - não depositar mensalmente o percentual referente
d) transferência de domícilio para o exterior;
ao FGTS;
.
e) registro ou arquivamento, nos órgãos competentes,
II-omitir as informações sobre a_ conta Yinculada do
de alteração ou distrato de contrato social, de estatuto, ou
trabalhador;
de qualquer documento que implique a modificação na estruIII- apresentar as informaçôes ao Cadastro Nacional
tura jurídica do empregador ou na sua extinção.
do Trabalhador, dos trabalhadores beneficiários,- com erros
Art. 26. São isentos de tributos federais os atas e operaou -omissões;
ções
necessários à aplicação de"Sta Lei, quando praticados pelo
IV- deixar de computar, para efeito de cálculo dos deGestor, pelos trabalhadores e seus dependentes ou sucessores,
pósitos do FGTS, parcela componente da re-muneraçào~pelos empregadores e pelos estabelecimentos bancários.
V ~deixar de efetuar ós depósitos e os aCiéSdiD.os legais,
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo âs
após notificado pela fiscalização.
importâncias devidas, nos termos desta Lei, aos trabalhadores,
§ 2' Pela infração do disposto no § I' deste artigo, o
seus dependentes ou sucessores. _
infrator estará sujeito-à multa por trabalhador prejudicado,
Art. 27. Os depósitos em conta vinculada, efetuados
na forma do Regulamento do FGTS. Nos casos Ue fraude,
simulação, artifício", ardil, resistência, embaraço ou desacato -nos termos desta Lei, constituirão despesas deçlutíveis do lucro
à fiscalização", assiin como na -reincidência, a ·multa será dupli- operacional dos empregadores e as importâncias levantadas
~da, sem prejuízo das demais cominações legais.
a seu favor implicarão receita tributável.
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Art. 28. Fica reduzida para 1,5% a contribuição devida
pelas empresas ao Serviço Social do Comércio e ao Serviço
Social da Indústria, e dispensadas estas entidades de subscrição
compulsória a que alude o art. 21 da Lei n" 4.380, de 21

de agosto de 1964.
Art. 29. O Poder Executivo expedirá o regulamento
desta lei no prazo de 60- dias a contar da data de sua promulgação.
Art. 30. Esta lei entra eln Vigo-r na data de sua publicação, revogadas a Lei n' 5.107, de 13 de setembro de 1966
e as demais disposições em contrário.
·
Brasflia, 12 de outubro de 1990, 168• da Independência
e 101~ da República, Antônio Paes de Andrade - Mailson
Ferreira da Nóbrega - Dorothéia Werneck - João Alves
Filho - João Batista de Abreu.
LEI N• 7.839, DE 12 DE OUTUBRO DE 1989
Dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e dá outras providências.

(Publicado no Diário Oficial de 13 de outubro de 1989
Seção L)
Retificação
Na página 18486, 1' coluna no art. 18, item VII, alínea
a, onde se lê:
... Igual ou superior a 5 (cinco) valor de sua renda mensal.
Leia-se:
... Igual ou superior à 5 vezes o valor de sua renda mensal;
No item VIII, § 2•, do referido art. 18:

Onde se lê:
... Equilíbrio financeiro do FGTS.
Leia-se:

... Equilíbrio financeiro do FGTS.
Ainda no item VIII, onde se lê:
4' o imóvel objeto
Leia-se:
§ 4• o imóvel objeto
No art. 25, alínea e, onde se lê:
... que implique a modificação ...
Leia-se:

... que implique modificação ...
LEI N' 8.036, DE 14 DE MAIO DE 1990
Dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e dá outras providências.

O Presidente de República, faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1• O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
- FGTS, institufdo pela Lei n• 5.107, de 13 de setembro
de 1966, passa a reger-se por esta lei:
Art. 2' O FGTS é constituído pelos saldos das cçmtas
vinculadas a que se refere esta lei e outros recursos a ele
incorporados, devendo_ ser aplicados com atualização monetária e juros, de modo a assegurar a cObertura de suas obrigações:
§ 1"' Constituem recursos incóiporados ao FGTS, nos
termos _do caput deste artigo:
a) eventuais saldos apurados nos termos do art. 12, §

49.
b) dotações orçamentárias específicas;
c) resultados das aplicações dos recursos do FGTS;
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d} multas, correção monetária e juros moratórias devidos:

e) demais receitas patrimoniais e financeiras.

§ 29 As contas vinculadas em nome dos trabalhadores
são absolutamente impenhoráveis.
Art. 39 O FGTS será regido segundo normas e diretrizes estabelecidas por um Conselho Curador, integrado por
três representantes da categoria dos trabalhadores e três representantes da categoria dos empregadores. além de um representante de cada uma das seguintes entidades: Ministério da
Econoinia, Fazenda e Planejamento, Ministério do Trabalho
e de Previdência Social, Ministério da Ação Social, Caixa·
Ecob:ômica Federal e Banco Central do Brasil.
§ 1~ A Presidência do Conselho Curador, será exercida
pelo representante do Ministério do Trabalho e da Previdência
Social.
-§ 2<:> Os órgãos ofiCiais far-se-ão representar, no caso
dos Ministérios, pelos-Ministros de Estado e, no caso dos
demais órgãos, por seus Presidentes, na qualidade da membros
titulares, cabendo-lhes indicar seus suplentes ao Presidente
do Conselho Curador, que os nomeará.
§ 3" Os representantes dos trabalhadores e dos empregadores e seus respectivos suplentes serão indicados pelas
respectivas centrais sindicais e confederações nacionais e nomeados pelo Ministro do Trabalho e de Previdência Social,
e terão mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos uma
única vez.
§ 49 O Conselho Curador reunir-se~á ordinariamente,
a cada bimestre, por concovação de seu Presidente esgotado
. esse período, não tendo ocorrido convocação, qualquer de
seus membros poderá fazê-la, no prazo de quinze_dias. Havendo necessidade, qualquer membro poderá convocar reunião
extraordinária, na forma que vier a ser regulamentada pelo
Conselho Curador.
§ s~ As decis_ões_ do Conselho serão tomadas cnm a presença, no mínimo, de sete de seus membros, tendo o Presidente voto de qualidade.
§ 6~ As despesas por ventura exigidas para o comparecimento às reuniões ou Conselho constituirão ónus das respectivas entidades representadas.
____§ 7<:> As ausências ao trabalho dos representantes dos
trabalhadores no Conselho Curador, decorrentes das atividades desse órgão, .serão abonadas, computando-se como jornada efetivamente trabalhada para todos os fins e efeitos legais.
§ 8"' Competirá ao Ministério do_ Trabalho e da Previdência Social proporcionar ao Conselho Curador os meios
necessários ao exercício de_ sua competência, para o que contará com uma Secretaria Executiva do Conselho Curador de
FGTS.
§ 9Q Aos membros do Conselho Curador, enquanto representantes dos trabalhadores, efetivos e suplentes, é assegu~
rada a estabilidade no emprego, da nomeação até um ano
após o término do mandato de representação, somente podendo ser demitidos por motivo de falta grave, regularmente
comprovada através do processo sindical.
Art. 4' A gestão da aplicação do FGTS será efetuada
pelo Ministério da Ação Social, cabendo à Caixa Econõmica
Federal- CEF o papel d.e Agente Operador.
.
Art. 5' Ao Conselho Curador do FGTS compete:
I -estabelecer as diretrizes e os programas de alocação
de todos os recursos do FGTS de acordo com os critérios
definidos nesta lei em consonância com _a política nâ:ciOnal
de desenvolvimento urbano e as políticas setoriais de habitação
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popular, saneamento básico e infra-estrutura urbana estabele-
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Ill- definir os procedimentos operacio~ais necessárioS

cidos pelo Governo Federal.

à execução dos programas de habitação popular, saneamento

II -acompanhar e avaliar a gestão económica e financeira dos recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho dos programas aprovados;

básico e infra-estrutura urbana, estabelecidos pelo Conselhó
Curador com base, nas normas e diretrizes_ de aplicação eiaboradas pelo Ministério da Ação Social;
IV- elaborar as análises jurídica e económico~financeira
dos projetes de habitação popular, infra~estrutura Ufbana e
saneamento básico a serem financiados com recursos do
FGTS;
V- emitir certifcado de regularidade do FGTS;
VI- elaborar as contas do FGTS, encaminhando as ao
Ministério da Ação Social;
VII- implementar os atos emanados do MinistériO da
AçãO Sócial -telati\ioS à alocação e· aplicaç<ió -dos recuros do
FGTS, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Curador.
Parágrafo único. O Ministério da Ação Social e a Ca]xa
Económica Federal deverão dar pleno cumprimento aos pro~
gramas anuais em andamento, aprovados pelo Conselho Cura~
dor, sendo que eventuais alterações somente poderão se pro~
cessada mediante prévia anuência daquele colegiado.
Art. 8• O Ministério da Ação Social, a Caixa Económica Federal e o Conselho Curador do FGTS serão respon~
sáveis pelo fiel cumprimento e- observância dos critérios esta~
belecidos nesta lei.
Art. 9o As aplicações com recursos do FGTS_ poderão
ser realizadas dir6tarriente pela_ Caixa Económica Federal,
pelos demais órgãos integrantes do Sistema Fíb.anceiro de
Habilitação - SFH e. pelas entidades para esse fim credenciadas pelo Banco Central do Brasil como agentes financeiros,
exclusivamente segundo cdtérios fixados pelo Conselho Curador, em operações que preencham os seguintes_ requisitos:
I - gàrantia reál; ·
I I - correção monetária igual à das contas vinculadas;
III- taxa de juros médiã mínima, por projeto, de três
por cento ao ano;
IV- prazo máximo de vinte e cinco anos.
§ 1• A rentabilidade média das aplicações deverá ser
suficiente à cObertura de todos os custós incorridos pelo Fundo
e ainda à formação de reserva técnica para o atendimento
de gastos eventuais não previstos, sendo da Caixa Económica
Federal o risco de crédito.
§ 29 Os recursos do FGTS deverão ser aplicados e,m
habitação, saneamento básico e infra~estrutura urbana. As
disponsibilidades fiiltinceiras devem ser mantidas em volume
que satiSfaça as condições de liquidez e remuneração mínima
necessária à preservação do poder aquisitivo da moeda.
§ 39 O programa de a_pli~ções dev~rá destinar, no mínimo, sessenta por cento para inve-stimentos em habitação popular.
§ 49 Os projetas. de saneamento básico e infra~estrutura
urbana, financiados_ com recuses do FGTS, deverão ser com~
plementares aos programas habitacionais.
§ 5~ Nos financiamentOs conCedídos a pessoa jurídica
de direito público será exigida garantia real ou vinculação
de receitas.
- -Art. 10. O Conselho ·cürador fixará diretrizes e establecerá critérios téCnicos para as aplicações_ dos recursos do
FGTS, visando a:
I - exigir a participação dos contratantes de financiame~tos_nos investimentos a serem i'ealizadÇJs;

III- apreciar e aprovar os programas anuais e plurianuais do FGTS;
IV- pronunciaT-se sobre as contas_ do FGTS, antes do
seu encaminhamento aos órgãos_ de controle interno para os
fins legais;
V --adotar as providências cabíveis para a correção de
atas e fatos do Ministério da Ação Social e da Caixa Económica Federal, que prejudiquem o desempenho e o cumprimento das finalidades no que concerne aos recursos d_o_ FGTS;
VI- dirimir dúvidas quanto â aplicação das normas regulamentares, relativas ao FGTS, nas matérias de sua compe~
tência;
VII- aprovar seu regimento iri.teino;
VIII- fixar- as normas e valores de remuneração do
Agente Operador e dos Agentes FinanceirOS;
IX-fixat:ctitérios para parcelamento de recolhimento
em atraso;
X- fixar critério e valor de remuneração para o exercício
da fiscalização;
XI- divulgar, no Diário Oficial da União, todas as deci~
sões proferidas pelo Conselho, bem como as contas do FGTS
e os respectivos pareceres emitidos.
Art. 6• Ao Ministério da Ação Social, na qualidade de
gestor da
aplicação do FGTS, compete:
I - praticar todos os atas necessários à gestão da aplica~
ção do Fundo, de acordo com as diretrizes e programas estabe~
Iecidos pelo Conselho Curador;
II -expedir atas normativos relativos à alocação dos recursos para implementação dos programas aprovados pelo
Conselho Curador;
III -elaborar orçamentos anuais e planos plurianuais
de aplicação dos recursos, discriminando~os por Unidade da
Federaçáó, submetendo~os até 31 de julho ao Conselho Cura~
dor do Fundo;
IV- acompanhar a execução dos programas de habitação popular, saneamento básico e infi.ã.-estrutura urbana, de:
corrente de aplicação dos recursos do FGTS, Implementados
pela CEF;
V - submeter à apreciação do Conselho Curador as con~
tas do FGTS;
VI- subsidiar o Conselho Curador com estudos técnicos
necessáriOS aO aprirriorarilento operacional dos programas de
habitação popular, saneamento básico e infra-estiutura urbana;
VII- definir as metas a _serem alcançadas nos programas
de· habitação popular. saneamento básico e infra-estrutura
urbana.
Art. 79 À Caixa Económica Federal, na qualidade de
Agente Operador, cabe:
I - centralizar os re·cursos do FGTS, manter e cçntrolar
as ·contas vinculadas, e emitir regularmente os extratos individuais correspondentes às contas vinculadas e participar da
rede arrecadadora dos recursos do FGTS;
I I - expedir a tos normativos referentes- aoS procedimentos adminsitrativo~operacíonais do bancos depositários-, dos
agentes financeiros, dos empregadores e dos trabalhadores,
integrantes do sistema do FGTS;
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II- assegurar o cumprimento, por parte dós contratantes
inadimplcntes, das obrigações decorrentes dos financiamentos
obtidos;
III- evitar distorções na aplicação entre as regiões tlo
País, considerando para tanto a demanda habitacional 1 a pOpu~
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§ 39 Para as contas vinculadas dos trabalhadores optantes existentes ã data de 22 de setenibro de 1971, a capitalização
dos juros dos depósitos continuará a ser feita na seguinte
progressão, salvo no caso de mudança de empresa, quando
a _capitalização dos juros passará -a ser feita à taxa- de três
fação e outros indicadores sociaiS;
_ _ por cento ao ano:
- Art. 11. Os depósitos feitos na rede bailcária, a partír
I -três por cento, durante os dois primeiros anos de
de l»deoutubro de 1989, relativos ao FGTS, serão transferidos permanência na mesma empresa;
à CaiXa Econórriica Federal no segundo dia útil subseqüente
I I - quatro por cento, do terceiro ao quinto ano de perà data em que tenham sido efetuados.
·
manência nà. mesma empresa;
III- cinco por cento, do sexto ao décimo ano de permaArt. 12. No prazo de um ano, a contar da promulgação
desta lei, a Caixa Econômk:a Federal assumirá o ·coiltrole nência na mesma empresa;
IV- seis por cento, a partir do décimo primeiio ano
de todas as contas vinculadas, nos termos do item I do art.
79, passando os demais estabelecimentos bancários, findo esse de permanência na mesma empresa.
§ 49 O saldo das contas vinculadas é garantido pelo Go·
prazo~ à condição de agentes recebedores e pagadores do
FGTS, mediante recebimentO de tarifa, a ser fixada pelo Con- vemo Federal, podendo ser instituído seguro especial para
selho Curador.
es:;oe fim.
Art. 14. Fica ;ess~lvado ~-direito adquirido dos traba§ 1•.> Enquanto nao ocorrer a centralização prevista no
caput deste artigo, o depósito efetuado no decorrer do mês lhadores que, à d~ata da promulgação da Constituição Federal
será contabilizado no saldo da conta vinculada do trabalhador, de 1988, já tinham o direito à estabilidade no emprego nos
termos do Capítulo V do Título IV da CLT.
no primeiro dia útil do m""és subseqüente.
· § I" O "tempo do trabalhador não optante do FGTS,
§ 2<:> Até que a Caixa EconÔrilica -Federal implemente
as disposições do caput deste artigo, as contas vinculadas conti- anterior a 5 de outubro de 1988, em caso de rescisão sem
nuarão sendo abertas em estabelecimento bancário escolhido justa causa pelo empregador, reger-se-á_ pelos dispositiVOs
pelo empregador, dentre os para tanto autorizados pelo Banco constantes dos arts. 477,478 e 497 da CLT.
Central do Brasil, em nome do trabalhador.
§ 2<:> O tempo de serviço anteriOr à atual Constituiçã-o
§ 3Y VerifiCando-se mudança de emprego, até que ve- poderá ser transacionado entre empregador e empregado, resnha a ser implementado a centralização prevista no caput peitado o limite mínimo de sessenta por cento de indenização
.
deste artigo, a conta vinculada será transferida para o estabele- prevista.
§ 39 É facultado ao empregador desobrigar-se da res~
cimento bancário da escolha do novo empregador~§ 4'1 Os resultadOs financeiros auferidos pela Caixa ECo- -ponsabilidade de indenização relativa ao tempo de serviço
nómica Federal no período entre o repasse dos bancos e o anterior à opção, depositando na conta vinculada do trabalhadepósito nas contas vincuiadas dos trabalhadores destinar- dor, até o último dia útil do mês previsto em lei para o pagase-ão à cobertura das despesas de administração do FGTS mentO de Sa1ário·, O valor correspondente à indenização, aplie ao pagamento da tarifa aos bancos depositários, devendo candO-se ao depósito, no que couber, todas as disposições
os eventuais saldos ser incorporados ao património do Fundo desta lei.
nos termos do art. 2'1, § 1<:>
§ 4• Os trabalhadores poderão a qualquer momento op§ 5'1 Após a centralização das contas vinculadas, na Cài- tar pelo FGTS com ereitõ retroatiVO a 1~ de janeiro de 1967
xa Económica Federal. o depósito realizado no prazo regula- ou ã data de sua admissão, quando poster!or àquela.
mentar passa a integrar o saldo da Conta vinculada do trabaArt. 15. Para os fins previstos n·es·ta lei, iodoS os emprelhador a partir do dia dez do mês de sua ocorrência~ O depósito gados ficam obrigados a depositar, até o dia sete de cada
realizado fora do prazo será contabiliz3do no saldo no dia _mês, em conta bancária vinculada, a importância correSpondez subseqüente, após, atualização morietária e capitalização dente a oito por-cento da remuneração paga ou devida, no
de juros.
mês anterior, a cada trabalhador, incluídas na remuneração
Art. 13. Os deJ)6Sifos efetuados rias contas vinclllãdas as parcelas. de que tratam os arts. 457 e 458 da CLT e a
serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros gratificação de Natal a que se refere a Lei n<:> 4.090, de 13
fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança de julho de 1962, com as modificações de Lei n• 4.749, de
12 de agosto de 1965.
e capitalizarão juros de três por cento ao ano.
§ 1<:> Entende-se por empregador a pessoa física ou a
§ P Até que ocorra· a centralização prevista no item
I do art. 7<:>, a atualização monetária e a capitalização de juros pessoa jurídica de direito privado ou de direito público, da
correrão à conta do Fundo e o respectivo crédito será efetuaçlo administração pública direta, indireta ou fundacional de qualna conta vinculada no primeiro dia útil de cada mês com quer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal,
base no saldo existente no primeiro, dia útil do mês anterior. dos Municípios, que admitir trabalhador a seu serviço, bem
assim aquele que for regido por legislação especial, encon~
deduzidos os saques ocorridos no p6ríodo.
§ 2~' Após a centi-alização das contas vinculadas, na Cai- trar-se nessa condição ou figurar como fornecedor ou tomador
xa Económica Federal, a atualização monetária e a 'capitali- de mão-de-obra, independente da responsabilidade solidária
zação de juros correrão -à conta do Fundo e o respectivo e/ou subsidiária a que eventualmente venha obrigar-se.
§ 29 Considera-se trabalhador- toda pesso-a física que
crédito -será efetuado na conta vinculada-, nó âTa dez de cada
mês, com base no saldo existente no dia dez do mês anterior prestar serviços a empregador, a locador ou tomador de mãoou no primeiro dia dtn subseqüente, caso o dia dez seja feriado de-obra, excluídos os eventuais, os autónomos e os servidores
bancário, deduzidos os saques ocorridos no período.
públicos civis e militares sujeitos a regime jurídico próprio.
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§ 3~ Os trabalhadores domésticos poderão ter acesso de pensões por morte. Na falta de dependentes, farão jus
ao regime do FGTS, na forma que vier a sef prevísül" eiii ao recebimento do saldo da cortfa vinculada os seus sucessores
previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, expedido
lei.
Art. 16. Para efeito desta lei, as empresas sujeitas ao a ·requerimento do interessado, independente de inventário
regime da legislação trabalhista poderão equiparar seus diretoR ou arrolamento;
res não empregados aos demais trabalhadores sujeitos ao regiV- pagamento de parte das prestações decorrentes de
me do FGTS. ConSidera-se diretor aquele que exerça Cargo financiamento habitacional concedido no âmbito do Sistema
de administração previsto em lei, estatuto ou contrato social, Financeiro de Habitação- SFH, desde que:
a) o mutuário conta com o mínimo de três anos de traba~
independente da denominação do cargo.
Art. 17. Os empregadores se obrigam a comunicar lho sob o regime do FGTS, na mesma empresa ou em empresas
mensalmente aos trabalhadores os valores recolhidos ao FGTS difáentes;
e repassar-lhes todas as informações sobre suas contas vincub) o valor bloqueado seja utilizado, no mínimo, durante
ladas recebidas da Caixa Económica Federal ou dos bancos _ o prazo de doze meses;
depositários. c) o Valor do abatimento afillja, no máxímo, oitenta po"r
Art. 18. Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, cento-dO- iiú5Dtante de prestação:
por parte do empregador, ficará este obrigado a pagar diretaVI -liquidação ou amortização _extraordinária do saldo
mente ao empregado os valores relativos aos depósitos refe- devedor de financiamento imobiliário, observadas as condirentes ao mês da rescisão e ao ímediatarnente anterior que ções estabelecidas pelo Conselho Curador, dentre eles a de
ainda não houver sido recolhido, sem prejuízo das cominações que o finandamentcY seja concedido no âmbito do SFH e
haja interstício rilíriimo de dois anOs para cada movfmentação;
legais._
§ 1' Na hipótese de despedida pelo empregador sem
VII- pagamento total ou parcial do preço de aquisição
justa causa, paga_rá este diretamente ao trabalhador impor- de moradia própria, observadas as seguintes condições:
tânciia igual a quarenta por cento do montante de todos os
_a) o mutuário deverá contar com o mínimo de três anos
depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência de trabalho sob o .tegime do- FGTS, na mesma empresa ou
do contrato de trabalho, atualizados monetariamente e acres- empresas diferentes;
cidos dos respectivos juros.
b) seja a operação financiável nas condições vigentes para
§ 2~' Quando ocorrer despedida por culpa recíproca ou o SFH:
VIII- quando permanecer três anos ininterruptas, a parforça maior, reconhecida pela Justiça do Trabalho, o percentir de vigência desta lei, sem crédito de depósitos;
tual de que trata o § 1" será de vinte por cento;
§ 3"' As importâncias de que trata este artigo deverão
IX- extinção normal do contrato a termo, inclusive o
constar do recibo de quitação de rescisão do contrato de traba- dos trabalhadores temporários regidos pela Lei n"' 6.019, de
lho, observado o· disposto no art. 477 da CLT, e eximirão 3 de janeiro de 1979;
o emrpegador exclusivamente quanto aos valores discrimiX- suspensão total do trabalho avulso por período igual
ou superior a noventa dias, comprovada por declaração do
nados.
Art. 19. No caso de extinção do contrato de trabalho sindicato representativo da categoria profissional.
prevista no art. 14 desta lei, serão observados os seguintes
§ 1~ A regulamentação das &ituações previstas nos incicritérios:
sos I e II assegurará que a retirada a que faz jus o trabalhador
I -havendo indenização a ser paga ao empregador, me- corresponda aos depósitos efetuados na conta vinculada dudiante comprovação do pagamento daquela, poderá sacar o rante o período de vigência do último contrato de trabalho,
saldo dos valores por ele depositados na conta individualizada acrescida de juros e atualização monetária, deduzidos os sado trabalhador;
-ques.
II- não havendo indenização a ser paga, óu decorrido
§ 29 O ConseliiO Curador disciplinará o disposto no incio prazo prescriciOilal para a reclamação de direitos por parte so V, visando a beneficiar os trabalhadores de baixa renda
do trabalhador, o empregador poderá levantar em eu favor e a preservar o equilíbrio financeiro do FGTS.
o saldo da respectiva conta individualizada, mediante compro§ 3"' O direito de adquirir moradia com recursos do
vação perante o órgão competente do Ministério do Trabalho FGTS, -pelo trabalhador, só poderá ser exercido para um único
e de Previdência Social.
imóvel.
Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS
§ 4' O imóvel objeto de utilização do FGTS somente
poderá ser movimentada nas seguintes situaçõe-s:
poderá ser objeto de outra transação com recursos do Fundo,
I - despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de na forma que vier a ser regulamentada pelo Conselho Curador.
culpa recíproca e de força maior, comprovada com pagamento
§ se o pagamento da retirada após o período previsto
dos valores de que trata o art. 18;
em regulamento, implicará atualização monetária dos valores
II- extinção total da empresa, fechamento de quaisquer devidos.
Art. 21. Após a centralização das contas de que trata
de seus estabelecimentos, filiais Ou agências, supressão de
parte de suas atividades, ou ainda falecimento do empregador o art. 12 desta lei, o saldo da conta não individualizada e
individual sempre que qualquer dessas ocorrências implique da conta vinculada sem depósito há mais de cinco anos será
rescisão de contrato de trabalho, comprovada por declaração incorporado ao património do FGTS,- resguardado o direito
escrita da empresa, suprida, quando for o caso, por decisão do beneficiário de reclamar, a qualquer tempo, a reposição
_ç:lo valor transferido, mediante comprovação.
judicial transitada em julg3;do.
Art. 22. O empregador que não realizar os -depósitos
III- aposentadoria concedida pela Previdência Social;
IV- falecimento do trabalhador sendo o saldo pago a
p-revistos nesta lei no prazo fixado no art. 15, responderá
seus dependentes, para esse fim habilitados perante a Previ- pela atualização monetária de importância correspondente.
dência Social, segundo o critério adotado para a concessão Sobre o valor atualizado dos depósitos incidirão ainda juros
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de mora de um por cento ao mês e multa de vinte por cento,
sujeitando-se, tamb~m. às obrigações e _sanções previstas no
Decreto-Lei n 9 368, de 19 de dezembro de 1968.
§ 1o A atualização monetária cte que tia ta o ca(nit deste

artigo será cobrada por dia de atraso, tomando-se por base
os índices de variação do Bónus do Tesourp Nacional fiscal
(BTN Fiscal) ou, na falta desta, do título que vier asucedê-lo,
ou ainda, a critério do Conselho Curador, por ou-t_ro ~Ilt:l~ca<!_q_r
da inflação diária.
§ 2' Se o débito for pago até o último dia útil do mês
do seu vencimento, a multa prevista neste artigo s-éfá reduzida
para dez por cento.
_
§ 3<;> Para efeito de levantamen-to de débito par~om
o FGTS, o perCentual de oito por cento incidirá so6Ce a remuneração atualizada até a data da respectiva operação.
Art. 23 ... Competirá ao Ministério do Tr!lbalho_ e da Previdência Sõ-dãl a verificação, em nome da Caixa Económica
Federal~ do cumprimento do disposto nesta lei, especialmente
quanto à apuração dos débitos das infrações praticadas pelos
empregadores ou tomadores de seryiç~ 2 nçtificando':"o~__ p~r_a
efetuarem e comprovarem os depósitos cOrrespondentes e
cumprirem as demais determinações legais, podendo_, para
tanto, contar com o concurso de outros órgãos do Governo
Federal, na forma que vier a ser regulaffientada._
___
§ 1~ Constituem infraç6es p3ra efeito desta lei:
I - Não depositar mensalmente o percentual referente
ao FGTS;
II- omitir as informações sobre a conta vinculada do
trabalhador;
III- apresentar as informações ao C3dastro Nacional
do Trabalhador, dos trabalhadores beneficiários, coin erros
ou omissões;
IV- deixar de computar, para efeito de cálculo dos depósitos do FGTS, parcela componente dâ remuneração;
V- deixar de efetuar os depósitos nos acréscimos legais,
após notificados pela fiscalização.
§ 2, Pela infração do disposto no § I"' deste artigo, o
infrator estará sujeito às seguintes mi.lltas por "!raba_ihador
- __ prejudicado: _______
a) de dois a cinco BTN, no caso dos incisos II e III;
b) de dez a cem BTN, no caso dos incisos I, IV e V.
§ 39 Nos casos rle fraudes, simulação, artifício, ardil,
resistência, embaraço ou desacato à fiscalização, assim como
na reincidência, a multa especificada no parágrafo anterior
será duplicada, sem prejufzo das demaís cominações legais.
§ 4 9 Os valores das multas, quando não recolhidas no
prazo legal, serão atualizados monetariamente até a data de
seu efetivo pagamento, através de sua conversão pelo BTN
fiscal.
§ 59 O processo de fiscalização, de auiUilção e de imposição de multas reger-se-á pelo disposto_ no_ Título VII da
CLT, respeitado o privilégio do FGTS _ã prescrição trintenária.
§ 69 Quando julgado procedente o recurso in~erposto
na forma do Título VII da CLT, os depósitos efetuados para
garantia de instância serão restituídos com os valores atualizados na forma da lei.
§ 79 A rede arrecadadora e a Caixa Económica Federal
deverão prestar ao Ministérío do Trabalho e da Previdência
Social as informações necessárias à fiscalização.
Art. 24. Por descumprimento ou inobservância de
quaisquer das obrigações que lhe compete como agente arrecadador, pagador e mantenedor do cadastro de contas vinculadas, na forma que vier a ser regulamentada· Pelo Cons-elho
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Curador,_ fica o banco depositário sujeitO ao pagamento de
multa equivalente a dez por cento do montante da conta do
empregado, independentemente das demais cominações legais.
Art. 25. Poderá o próprio trabalhador, seus dependentes_ e sucessores, ou ainda o Sindicato a que estiver vinculado,
acionar diretamente a empresas por intermédio da Justiça
c:i<? Txabalho, para compeli-la a efetuar o depósito das importâncias devidas nos termos desta lei.
Parágrafo único. A Caixa Económica Federai e q _Ministério do Trabalfi:o e da PrevidênCia Social deverão ser notificados de_ propositura de reclamação.
__
__ ArL26. É competente a Justiça do Trabalho para julgar os direitos entre os trabalhadores e os empregadores decor-rentes 9a aplicação çlesta lei, mas quando a Caixa Económica
Federal e o Ministério do Trabalho e da Previdência Social
figUrarem como litiSconsórtes .__
_~
"
Parágrafo úníco. Na"s reclamat6rias-tàlbaihistas que objetivam o ressarcimento de parcelas relativas ao FGTS, ou que,
direta ou indiretamente,_impliquem essas obrigação de fazer,
o juiz determinará que a empresa sucumbente proceda ao
recolhimento imediato das importâncias devidas a tal título.
Art. 27. A apresentação do Certificado de Regularidade d.o FGTS, forn~cido pila Caixa Económica Federal,
é obrigatório nas seguintes situações:
a) habilitação i licitação promovida por órgão de Administração Federal, Estadual e Municipal, Direta, Indireta ou
Fundacional ou por entidade controlada direta ou indiretamente pela União, Estado e Município;
- b) contratação, por parte da União, Estados e Municípios, nu por órgãos da Administração Feder~l, Estadual e
Municipal, Diieta, Indireta, ou Fundacional, ou indiretamente
pela União, Estados ou Municípios, de empréstimos ou financiamentos junto a quaisquer entidades financeiras oficiais;
c) obtenção de favores creditícios, isenções, subsfdios,
auxüios, outorga ou concessão de serviçOs Ou quaisquer outros
benefícios concedidos por órgão de Administração Federal,
Estadual e Municipal, salvo quando de_stinados a saldar débitos para com o FGTS; ·
-·
-d) transferência de domicílio para o exterior;
e) registro ou arquivamento, nos órgãos- CqinpCtentes,
de alteração ou distrato de contrato social, de estatuto, ou
de qualquer documento que implique modificação na estrutura
_jurídica do empregador ou na sua extinção.
Art. 28. São isentos de tributos federais os atos e operações necessários ã. aplicação desta lei, quando pratica~9s pela
Caixa Económica Federal, pelos trabalhadores e seus dependentes ou sucess_ores, pelos e~p!:e_gadores e_ pelos estabelecimentos bancários.
Parágrafo ti nico. Aplica-se o disposto neste artigo ·às importâncias devidas, nos termos desta lei, aos trabalhadores
e seus dependentes ou sucessores.
-Art. 29. Os depósitos em conta vinculada, efetuados
nós fernios desta lei, constituirão despesas dedutíveis do lucro
- uperackmal doS empregadores e as importâncias· levantadas
a seu favor implicarão receita tributável.
Art. 30. Fica reduzida para um e meio por cento a COntribuição devida pelas empresas ao Serviço Social do Comércio
e ao Serviço Social da Indústria e dispensadas estas entidades
da subscrição compulsória a que alude o art. 21 da Lei n"'
4.380, de 21 de agosto de 1964.
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Art. 31. o· Poder Executivo expedirá o Regulamento
desta lei no prazo de sessenta dias a contar da data de sua
promulgação.
Art. 32. Esta lei entra em vigor na: data de sua publicação, revogada a Lei no 7.839, de 12 de outubro de 1989,
e as demais disposições em contrário.
Brasilia, 11 de maio de 1990; 169' da Independência a
102• da República- FERNANDO COLLOR- ZéUa M. Cardoso de Mello - Antonio Magri- Margarida Procópio.
(A Comissão de AssuntoS Sociais.)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expediente lido vai â publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
1' Secretário.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N• 914, DE 1991
Senhor Presidente, requeremos urgéncia, nos termos do
art. 336, aJínea c, do Regimento Interno, para o Projeto de
Decreto Legislativo n' 139, de 1991 (no 47191, na Câmara
dos Deputados), que aprova a adesão do Brasil ao Programa
Cospas-Sarsat, de localização, busca de salvamento de aeronaves e embarcações sínistradas, por meio de sinais de satélites,
bem como a concessão de crédito anual no valor de dez mil
dólares norte-americanos ao_ orçamento do Ministério da Aeronáutica, de modo a permitir o cumprimento das novas obrigações financeiras advindas da adesão.
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1991. - Marco
Maciel - Humberto Lucena - Ney Maranhão - Affonso
Camargo.
REQUERIMENTO N• 915, DE 1991
Senhor Presidente, nos termos do art. 336, -alínea c, do
Regimento Interno, queremoS urgência para o Projeto de
Lei do Senado n"'266, de 1991, de autoria do Senador Maurício
Corrêa, que dispõe sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal, dos órgãos de segurança pública de que trata
o art. 32, § 49, da Constituição Federal.
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1991. - Marco
Maciel - Maurício Corrêas - Humberto Lucena - Affonso
Camargo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os requerimentos que acabam de ser lidos serão submetidos ao Plenário
após a Ordem do Dia, nos termos do art. 340, item II, do
Regimento Interno.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra a V. E~
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, gostaria que
a Mesa me .informasse quantas sessões ordinárias ainda teremos até o final dos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Senador Jutahy Magalhães, há uma expectativa de que, se possível,
ainda venhamos a realizar quatro sessões, hoje.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não, Sr. Presidente
estou me referindo a sessões ordinárias, até o dia 15 ou 16.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Teremos
ainda sessões ordinárias, quarta, quinta, sexta e segunda-feiras.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Quatro sessões? O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Quatro sessões. Nobre Senador, já se tentou, nesta Casa, uma interpretação de que sessão extraordinária poderia ser ordinária, mas
o fato foi superado, na ocasião, e eu não me arriscaria em
proceder a idêntica interpretação do texto regimental.
O Sr. Ronan Tito- Peço a palavra, Sr. Presidente, para
uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (M:auro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Ronan Tito.
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para uma breve
comunicação. Sem revisão do orador)- Sr. Presidente, pedi
a palavra para fazer uma pequena retificação no que disse
agora há pouco. Enquanto continha a minha indignaç_ão por
ver um projeto de lei que tinha, como único escopo, substituir
o subtítulo, o nome, ou o apelido da lei, o nobre Senador
Cid Sabóia de Carvalho teve a criatividade e a inteligêiicia
de acrescentar ao substitutivo oferecido o s_eguinte:
"Dê-se à ementa a seguiiite -redação: Restabelece
os princípios da Lei no 7.505, de 2 de julho de 1986,
e institui o programa de apoio à cultura, PRONAC,
e dá outras providências."
Então, fica restabelecido, e quero aqui tecer loas â inteligência e à criatividade do extraordinário parlamentar, Senador
Cid Sabóia de Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Projeto
de Lei da Câmara n"' 128, de 1991, de iniciativa do Presidente
da República, lido no Expediente da presente sessão, terá
tramitação com prazo determinado de quarenta e cinco dias,
nos termos do art. 64, § 19 , da Constituição, combinado com
o art. 375, do Regimento Interno.
oe-acotdo com o art. 122, II, b, do Regimento Interrio,
a matéria poderá receber emendas, pelo prazo de cinco dias,
perante a Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência recebeu a Mensagem no 301, de 1991 (n' 731191, na
origem), de 9 do corrente, pela qual o Senhor Presidente
da República solicita, nos termos do art. 52, inciso V, da
Constituição Federal, autorização para que o Governo do
Estado de Pernambuco possa contratar, mediante garantia
da União, operação de crédito externo no valor de até cento
e oito milhões e _quinhentos mil dólares norte-americanos,
para os fins- que especifica.
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A presidência recebeu a Mensagem no 302, de 1991 (no 732191, na
origem), de 9 do corrente, pela qual o Senhor Presidente
da República, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição
Federal, solicita autorização para que o Governo do Estado
do Espírito Santo, com a garantia da União, possa contratar
operação de crédito externo, no valor de sessenta e sete milhões e seiscentos mil dólares, para os fins que especifica.
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A matéria será despachada à Comissão de Ass_untos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) na Casa 72 Srs. _Senadores.
Passa-se à

}'resentes

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, d~ Redação Final (oferecida pela Comissão Diretora em seu Parecer no 511,
de 1991), do Projeto de Lei do Senado n' 223, de 1989
(n"' 4.901/90, na Câmara dos Deputados), de __ autoria
do Senador Teotónio Vilela Filho, que dispõe sobre
a inclusão das creches e estabelecimentos similares nos
sistemas de ensino e- dá outras providências.
Em discussão a redaÇãO- fiital. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a c;Iiscussão.
Encerrada a discussãO se~ apresentação de emendas,
a redação final é dada_ como definitíVanlente aprovada, nos
termos do art . .324 do R~giment9 inter_n_o.
O projeto vai à sarição.
É a seguinte redação final aprovada:
Redação final do Projeto de Lei do Senado n~ 223,
de 1989 (n' 4.901, de 1990, na Câmara dos Deputados).
Dispõe sobre a inclusão das creches e estabelecimentos similares nos sistemas de ensino e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ As creches e estabelecimentos similares passam
a ser considerados instituições educa0onais, integrando, assim, os sistemas de ensino.
--- - .
§ 1<? As entidades a que se refere <? caput observarão
as normas pedagógiCaS estabelecidas pelo Ministério da Educação e pelas Secretarias de Educação dçs Estados e Municípios, e as normaS de nafU:reza sanitária definidas pelq Ministério da Saúde ~ pelas Secretarias Estaduais e Muqi~ípais
de Saúde.
_
_ _
___
,
.
§ 2~ Os serviços prest3:dos _*s criança~ envolverão, de
forma integrada, ·as atividades d~_ ~d~~Ç~Q. saúde, alimentação e apoio sociaL § 3~ As creches e estabelecimentos similares mantidos
pela iniciativa privada Observarão os· ctitél'iós -_ae cobrança
das mensalidades em vigor para os estabelecimentos educacionais.
Art. 29 O Poder Executivo regulament:ifá esta lei Tio
prazo de 90 (noventa) dias, a contar de sua vigência.
Art. 39 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
.
Art. 4~ RevogamMse as disposições em coritráno.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 2:
2
REDAÇÃO FINAL

PROJETO bEbECRÉTO LEGISLATIVO
N• 25, DE 1984
Discussão, em turno único, da Redação Final (ofeM
recicla pela Comissão Diretora em seu Parecer n~ 513,
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de 1991), do Projeto de Decreto Legislativo n• 25, de
1984 (n" 70/84, na Câmara dos Deputados), que apro~a
o texto da Convenção n~ 133, da Organizã.ção Intet:~a
ciortal dq Trabalbo - _OIT, sobr~ aloj~mento a _bordo
de navios -(disposições complementares), adotada em
Genebra, a 30 de outubro de 1970, durante a 55~ Sess.ão
da Conferência Int~rnacional do Trabalho.
Em discussão a redação final.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão sem apresentação de emendas,
a redação final é dada como definitivamente aprovada, nos
termos do art. 324 do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgaçâo.
É a seguinte a redaçãO--fiiianip!OVada: ---- _-- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n' 25, de 1984 (n' 70, de 1984, na Câmara dos Depu·
- tados).
Faço s~b_e~ que o -Congresso_ ~acional aprovou, e eu,
..... " ....... , Presidente do Senado Federal, nos termos do art.
48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1991
Aprova o texto da Convenção n~ 133, da Organização Internacional do Trabalho- OIT, sobre "alojamento a bordo de navios (disposições complementares)", adotada em Genebra, a 30 de outubro de 1970,
durante a ss~ Sessão da Conferência Internacional do
Trabalho.
Art. 1o É aprovado o texto da Convenção n~ 133, da
Organização Internacional do Trabalho- OIT, sobre ''alojamento a bordo de navios (disposições complementares)", adotada em Genebra, a .30 de outubro d_e 197D, durante a 55~
Sessão da Conferência Internacional do Trabalho.
Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa·se à
apreciação do Requerimento de urgência n~ 914/91, lido no
Expediente.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Semidores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.) .
Aprovado.
A matéria será incluída na Ordem do Dia da segu~da
sessão ordinária Subseqüente, nos termos do art. 345 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa-se à
apreciação do Requerimento de urgência n~ 915/91, lido no
expediente.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam _queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria será incluída na Ordem do Dra d~ seg1:1nda
sessão ordinária subseqUeilte, nos termos do art. 345 do RegiM
mento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência convoca sessão extraordinária a realizarMse h_pje;-ãs
21h12min com a seguinte - ----
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ORDEM DO DIA

Discussão, em turn-o único, do ProjetO de Resolução

-l-

Votação, ~m turno úriiCo, do Requerimento n~' 902, de
1991, de autona do Sevador Humberto Lucena, solicitãndo,
nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno a
inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Sena'cto
n9 228, de 1991, que concede pensão especial a Francisco
Paula Cândido e dá outras providências.
--

n~

92, de 1991 (apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos_ como conclusão de seu Parecer n"' 499, de 1991), que
au!onza a República Federativa do Brasil a ultimar a contratação de operação de crédito externo, no valor de até CLS
Hung, 12,000,000.00 (doze milhões de dólares- convênio).
JUnto à empresa Medicar Comercial S.A.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está encer·rada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 10 minutos.)

Ata da 230a Sessão, em 10 de dezembro de 1991
1a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Mauro Benevides
ÀS 21 HORAS E 12 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
.
.
Affonso Camargo--Albano Frânco ~-Alexandre Costa
- Alfredo Campos - Almir Gabriel - Aluizio Bezerra Amir Lando- Antonio Mariz -·Áureo Mello- Beni V eras
- Carlos De'Carli - Carlos Patrocínio - César Dias Chagas Rodrigues - Cid Sabóia de Carvalho - Coutinho
Jorge -Dario Pereira- Dirceu Carneiro- Divaldo Suruagy
- Eduardo Suplicy ....:.. Élcio Álvares - Esperidião Amin
-Epitácio Cafeteira __;Fernando Henrique Cardoso- Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves - Gers.on Camata Guilherme Palmeira- Henrique Almeida- Hugo Napoleão
- Humberto Lucena - Hydekel Freitas_ --:-_ Iram Saraiva
-João Cahnon- João França ~João Rocha:-:- Jonas
Pfuheiro- Josaphat Marinho- José Eduardo....,. José fosaça
-José Paulo Bísol - José Richa - José Sarney - Júnia
Marise- Jutahy Magalhães- Lavoisier Maia c-:-Levy Dias
- Louremberg Nunes Rocha- Lourival Baptista~ Lucícfío
Portella - Magno Bacelar - Maosueto de Lav:or ~ Marco
Maciel-Marluce Pinto- M-aurício Corrêa- Mauro Berrevides - Meira Filho - Moisés Abrão - Nabor JÓ.nior Nelson Carneiro- Nelson Wedekin_- Ney Maranhão-_
Oziel Carneiro - Pedro Simon - Rachid Saldanha Derzi
- Ronaldo Aragão .,...- Ronan Tito - Ruy Bacelar -Telmo
Vieira- Teotónio Vilela filho- Valmir Campelo- Wilson
Martins.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista
de presença acusa o comparecimento de 72 Srs: SenadoreS.
Havendo nOmero regimental, declaro aberta a sessllo.
Sob a proteção de Deus, iniciamos riOSSOs-ttabalhos.
. Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos_ pelo Sr.
1• Secretário.
··
·
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N' 916, DE 1991
Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea c,
do Regimento Interno, para o Projeto- de Lei da Câmara
n' 122, de 1991 (n' 822191, na Casa de origem), de iniciativa

d<? Sr. Presidente da República, que restabelece os incentivos
fiscais que menciona e dá outras providências.
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1991. - Marco
Maciel - Humberto Lucena - Ney Maranhão - Affonso
Camargo.
REQUERIMENTO N• 917, DE 1991
Sr. Presidente,
Reque_remos urgência, nos termos do art. 336, alínea c,
dO _Regirilentó Interno, para :o _Proj_eto de Lei da Câmara
n• 124, de 1991 n• 1.913/91, na Casa de origem...,.- de iniciativa
do Sr. Presidente da República, que dispõe sobre a -base de
Cálculo das contribuições devidas ao Finsocial e ao PIS/PASEP
e dá outras providências.
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1991. - Marco
Maciel - Humberto Lucena - Ney Maranhão - Affonso
C amargo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os requerimentos que acabam de ser lidos se~ão submetidos aç. Plenário
após a Ordem do Dia, nos termos do art. 340 do Regimento
Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides).:.... Item 1:
-Votação, em t~rno único, do Requerimento n"' 902,
de 1991. de autona do Senador Humberto Lucena,
solicitando, nos termos do art. 172, inciso I, do Regi~
mento Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto
de Lei do Senado n? 228, de 199~, que cçmcede pensão
especial a Francisco Paula Cândido Xavier e dá outras
providências.
Em votação o-requerimento.
- - Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Lei do Senado n• 288, de 1991, será incluído
em Ordem do Dia, oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 2:
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Votação, em turno único, do PrOjeto de Resolução
no 92, de 19"91 (apres_entado pela Comissão de Assuntos

Económicos c-omo- conclusão de seu Parecer n 499,
de 1991), que autoriza a República Federativa do Brasil
a ultimar a contratação de operação de cr_édíto externo,
no valor de até CLS Hung. 12,000,000.00 (doze milhões
de dólares~convênio), junto à empresa Medicor Comercial S.A.
Di-scussão dO projetO, eni turno única_.:_(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
_
_____ -~
Os Srs. Senadores ·qtÍe o aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
·___ :
Aprovado.
_
A matéria vai à Corll.issão Dire~o~a para a -reda~ão final.
É o seguinte -o projeto aprõvãdo:
9

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 92, DE 1991
Autoriza a República Federativa do Brasil a ultimar
a contratação de-..operação de crédito externo, no valor
de até CLS Hung. 12,000,000.00 (doze milhões de dólares-convênios)', junto à empresa Medicor Comercial S.

A.
O Senado Federal resolve:
Art. J9 É a República Federativa do Brasil autorizada
a contratar operação de crédito externo, no valor de até CLS
12,000,000.00 (doze milhoes de dólares-convênio), junto à
Medicor Comercial S.A.
Parágrafo único •. A operação de crédito externo definida no caput deste artigo de~tina-se __ ao financiamento de
85o/o (oitenta e cinco por cento) do custo d~ aquisição de
peças de reposição e equipamentos para us-hoSpitais universitários das Instituições Federais de Ensino, no âmbito da Secretaria Nacional de Educação Superior (Senesu/MEC).
Art. 2"' As condições financeiras básicas das ope!:ações
de crédito são as seguintes:
a) credor: Medicor Comercial S.A.
b) valor: até CLS Hung. 12,000,000.00 (doze milhões
___ _
de dólares-convênio);
_
c) juros: 7,5% a. a. (sete e meio por cento ao ano), pagáveis se::mestralmente, a partir da data de cada embarque;
d) amortização: (i) da parte não-financiada:
.
-7,5% (sete e meio por cento) após a emissão das guias
de importação;
_- _
_ _ -7,5% (sete e meío por cento) contra a apresentação
da fatura comercial e do conhecimento do embarque;
(ii) do principal financiado (85%):
-em 14 (quatorze) prestaçóes semestrais iguais e consecutivas, vencendo a primeira 24 (vinte e quatro) meses após
a emissão dos documentos d~ cada embarque;
·
· ·
(iii) dos juros: ·
-semestralmente vencidos, contados a partir de cada
embarque.
Art. 3~ A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida num prazo de 12 (doze) meses contados
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da data em que a MediCar Corrie!Ciai-S.A. considerar eficaz
o contrato de empréstimo.
Art. 49 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa-se,
à apreciação do Requerimento de Urgência n' 916, de 1991,
lido no Expediente.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprova~ queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria será incluída na Ordem do Dia da segunda
sessão ordinária subseqüente, nos termos do art. 345 do _E.egimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - rassa-se,
agora, ã apreciação do Requerimento de Urgência n~ 917,
de 1991, lido no Expediente.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
.
.
...
A matéria- será incluída na Ordem do Dia dã. Segunda
sessão ordinária subseqüente, nOs termos do art. 345 d_o-:Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai.encerrar os trabalhos,
designando para a sessão extraordinária das 21h e 20min a
seguinte

ORDEMDODIA
-I-

Discussão, em turno úniCo;da Redação Final (oferecida
pela Comissão Diretora em seu Parecer n' 512, de 1991),
do Projeto de Decreto Legislativo n' 21, de 1984 (n' 66/84,
·na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
sõbre Transporte Aéreo Regular, firmado entre o Governo
da República Federativa áo Brasil e o Governo da República
Popular de Angola, em Luanda, em 16 de dezembro del983.

-2Discussão, em turno único, da]{edação Final (Oferecida
pela Comissão Diretora em seu Parecer n 9 526, de 1991),
do Projeto de Decreto Legislativo n' 4, de 1985 (n' 59/84,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
de Cooperação na Area da Energia Nuclear para fins pacíficos
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Go.ve_rno da Repúblic~ da Ven~zuela, concluído em Caracas,
a 30 de de novembro de 1983.
·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está enceriada a s·essáo.
(Levanta-se à sessão às 21 horas e 16 minutos.)
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Ata da 231a Sessão, em 10 de dezembro de 1991
1a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura

- EXTRAORDINÁRIA Presidência do Sr. Mauro Benevides
ÀS 21 HORAS E 20 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

REQUERIMENTO N• 919, DE 1990

- Affonso Camargo - Albano Franco - Alexandre Costa - Alfredo Campos - AI mi r Gabriel - Aluizio Bezerra -

Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea c,
do Regimento Interno, para o Projeto âe Resolução n"' 102,
de 1991, de autoria da Comissão Diretora, que institui o Siste-

Amir Lando - Antonio Mariz - Áureo

Meno - Beni Veras

- Carlos De'Carli - Carlos Patrocínio - Cbagas Rodrigues Qd Sab6ia de Carvalho - Coutinho Jorge - Dario Pereira - ma Integrado de Saúde- SIS.
Saia das Sessões, 10 de dezembro de 1991. -Maurício
Dirceu Carneiro - Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy - Elcio Álvares- Esperidino Amin - Epitácio Cafeteira - Fernan- Corrêa - Fernando H. Cardoso - Oziel Carneiro - Eduardo
do Henrique Cardoso - Francisco Roliemberg - Garibaidi Suplicy - Marco Maciel - Humberto Lucena - Affonso
Alves - Gerson Camata - Guilherme Palmeira - Henrique Camargo.
Almeida - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - Hydekel
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os requeriFreitas -Iram Saraiva- Jollo Calmon- João França~ João mentos que acabam de ser lidos serão submetidos ao Plenário
Roeha- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- Jose Eduar- após a Ordem do Dia, nos termos do art. 340, inciso II,
do-Jose Fogaça -Josê Paulo Bisai -Josê Richa -Josê Sar- do Regimento Interno.
ney- Júoia Marise- Jutafiy Magalhães - Lavoisier Maia Passa-se à
Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha - Lourivai Baptista
ORDEM DO DIA
- Luc!dio Portella - Magno Bacelar - Maosueto de Lavor Item 1:
Marco Maciei - Mariuce Pinto - Maurfcio Corrêa - Mauro
Benevides - Meira Filho - Moisês Abrão - Na bar Júnior Discussão, em turno único, da Redação Final (ofeNelson Carneiro- Nelson Wedel<in - Ney Maranhão- Oziei
recida pela ComiSSão Ditetora em seu Parecer n9 512,
Carneiro - Pedro Simon - Rachid Saldanha Derzi - Renalde 1991), do Projeto de Decreto Legislativo n' 21, de
do Aragão - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Teimo Vieira 1984 (n• 66/84, na Câmara dos Deputados), que aprova
TeotOnio Vilela Filho- Vaimir Campeio - Wilson Martins.
o texto do Acordo sobre Transporte Aéreo Regular,
firmado entre o Govenio da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Popular de Angola,

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de .72_Srs. Senadore$. Ha~
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
19 Secretário.
São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO N• 918, DE 1990
Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea c,

do Regimento Interno, para a Mensagem n• 282, de 1991
(n' 631/91, na origem), do Senhor Presidente da República,
solicitando autorização para que a Repúblíca Federativa do
Brasil a ultimar contratação de operação de crédito externo,

no valor de Y 197.000.000 (cento e noventa e sete milhões
de Ienes) junto ao Banco Internacional para a Reconstrução
e Desenvolvimento - Banco Mundial, para financiamento
de programa de assistênci~ técnica ... de educação no N ardeste

do Brasil.
Saia das Sessões, 10 de dezembro de 1991. -Maurício
Corrêa - Marco Maciel_- Hnmberto Lucena - Oziel Carneiro- Eduardo Suplicy - Fernando H. Cardoso- Affonso

Camargo.

em Luanda, em 16 de dezembro de 1983.
Em discussão a redação final. (Pausa.).
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, sem apresentação de etnertdas,
a matéria será considerada definitiVamente aprovada, nos termos do art. 324 do Regimento Interno.
- O projeto vai à promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada:

Redação fma! do Projeto de Decreto Legislativo
n• 21, de 1984 (n• 66, de 1984, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
- - - - - - - - - - - - - - - - - , Presidente do

Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N'

, DE 1991

Aprova o texto do Acordo sobre Transporte Aéreo
Regular, firmado entre o Governo da República Federa-

tiva do Brasil e o Governo da República Popular de
Angola, em Luanda, em 16 de dezembro de 1983.

Art. I' É aprovado o texto do Acordo sobre Transporte
Aéreo Regular, firmado entre o Governo da República Fede~
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa-se,
agora, â apreciação do Requerimento de Urgência n9 919/91,
lido no Expediente.
__
.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.

em Luanda, a 16 de dezembro de 1983.

Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 2:
Discussão, em turno UD:ico, da Redaçãu rinal (oferecida pela Comissão Diretora -em seu Parecer n9 526,
de 1991), do Projeto de Deqeto_ _Legislativo n" 4, de
1985 (n' 59/84, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato texto do Acordo de Cooperação na Área da
Energia Nuclear para fins pacíficos entr~ o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da
República da Venezuela, concluído em Caracas, a 30
de novembro de 1983.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a_discussão.
Encerrada a discussão, sem apresentação de emendas,
a redação final Será considerada definitivamente aprovada,
nos termos do art. 324 do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.
É a seguinte a redação final aprovã.da:
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n•4, de 1985 (n' 59, de 1984, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
------------------'-~. Yresidente do
Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N'
, DE 1991
A.prova o ato texto do Acordo de Cooperação na
Área de Energi_a _1~'uclear para fins pacíficos entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Yeneznela, concluído em Caracas, a
30 de novembro de 1983.
Art. 1~' É aprovado o texto do Acordo de Cooperação
na Área da Energia Nuclear para fins_p_a~íficos· entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República da Venezuela, concluído em Caracas, a 30 _de no. ..
.
vembro de 1983.
Art. 29 Este decreto legislativo entr~ e~_ yigor na data
de sua publicação.
·

NACIONAL (Seç!lo ll)

A matéria será incluída na Ordem do Dia da segunda
sessão ordinária subseqüente, nos termos do art. 345 do Regimento Interno.
.

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTR (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O Sr. Jutaby Magalbães (PSDB- BA. Pela ordem. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, é mais
um pedido, Sr. Presidente, do que uma questão de ordem.
Há um programa de televisão em _que um personagem transmite um jogo de fl_ltebol, mas o _ouvinte praticamente só escuta
.:o gol ou então quando diz que tem alguéq~ qt!-er~ndo fabr
com p locutor. Queria, pedir a V. Ex• que lesse mais pausadamente as matérias, para entendermos, na sua inteirézâ,- o
que está sendo votado, porque V. Ex•_jagJ.bém ~ ceare_nse~
mas é preciso ir um pouquinho mais devagar, para que aqueles
que estão aqui atrás possam ouvi-lo.
o.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presis_eguirá a sugestão de V. Ex~ e o fará realm~nte num
estilo mais soft; esse estilo hard, a Casa nã_Q a_cor:qpanh(l,rja.
Portanto, a Presidência vã.i ser- niaís tàrda e inaiS lerda no
anunciara matéria.
_:-.:~
A Presidência convoca sessão extraordinária ã realizar-s_e
às 21 horas e 22 minutos, com a seguinte
dên_ç_i_~

o

•

_

__

o

•

__

r

·_:

-

•

ORDEM DO DIA
-1-

""Dhcussão, em turno únicO, da Redação Final (oferecida
pela Comissão Diretora em seu Parecer no 515, de 1991, do
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa-se, Projeto de Decreto Legislativo I!' 6, de 1988 (n' 143186, na
agora, à apreciação do Requerimento de Urgência n'1 918/91, Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de
lido no Expediente.
· Cooperação CieriHfica, Técnica e TeCnologia; i:elebrado entre
Em votação.
~
_ -~
o GoveiQ9 da República Federativa do Brasil e o Governo
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer da Repáblica Popular da Hungria, em Budapeste, a 20 de
sentados. (Pausa.)
junho de 1986.
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está encerra
A matéria S6iá incluída na Ordem do Dia_ da segunda
a sessão.
sessão ordinária subseqüente, nos termos d~ art. 345 do Regi·
·
mento Interno.
(Levanta-se à sessão às 21 horas e 22 minutos.)
o
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Ata da 232a Sessão, em 10 de dezembro de 1991
1a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Mauro Benevides
ÀS 21 HORAS E 22 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Affansa Camarga - Albano Franca - Alexandre Costa - Alfredo Campas - Almir Gabriel - Aluizia Bezerra Amir Lando - Antonio Mariz - Áureo Mello --- Beni Veras
- C8rlos De'Carli - Csrlos Patrocínio- César Dias- Chagas
Rodrigues- Cid Sabóia de Carvalho- Coutinho Jorge- Dario Pereira - Dirc~u carneiro - Divaldo Suruagy - Eduarda Suplicy - Elcio Alvares- Esperidiao Amin - Epitácio Cafeteira - Fernando Henrique Cardoso - Francisco Rollemberg- Garibaldi Alves- Gerson Camata -.Guilherme Palmeira -- Henrique Almeida - Hugo Napoleao - Humberto
Lucena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva - J oao Calmon João França- João Racha- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- J ast Eduardo- Jast Fogaça- Jast Paula Biso! - Jast Richa- Jast Sarney- Júnia Marise- Jutahy Magalhães
- Lavoisier Maia - Levy Dias - Louremberg Nunes Racha
- Lourival Baptista - Lucfdio Portella - Magno Bacelar Mansueto de Lavor -Marco Maciel - Marluce Pinto - Maurício Carrea - Mauro Benevides - Meira Filho - Maisês
Abrao- Nabor Júnior- Nelson Carneiro- Nelson Wedekin
- Ney Maranhão - Oziel Carneiro -·Pedro Simon - Rachid
Saldanha Derzi - Ronaldo Aragaa - Ranan Tito - Ruy Bacelar- Telmo Vieira - Teat6nia Vilela Filha - Valmir Campelo - Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 72 Srs.Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a se_ssão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso~_ trabalhos.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
19 Secretário.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 920, DE 1990
Senhor Presidente,
_
Requeremos urgência, nos termos do art. 336', alínea c,
do Regimento Interno, para o Ofício n• S-51, de 1991, do
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, solicitando autorização do Senado Federal para emissão de títulos públicos.
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1991. - Affonso
Camafgo - Marco Maciel - Humberto Lucena - Ozie_l Carneiro - Maurício Corrêa - Chagas Rodrigues.
REQUERIMENTO N• 921,DE 1991.
Senhor Presidente,
Req ue~emos urgência, nos tennos do art. 336, alínea c,
do Regimento Interno, para o Ofício n9 S/56, de 1991, relativo
a pleito do Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Saia das Sessões, 10 de dezembro de 1991. - M~urfcio
Corrêa - Marco Maciel - Humberto Lucena - Fernando
Henrique Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Os requerimentos lidos serão submetidos ao plenário após a Ordem
do Dia, nos termos do art. 340, alínea ddo Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
-l-

Discussão, em turno único, da Redação Final ( oferecida pela Comissão_ Diretora em_seu ..Parecer n9 515
de 1991, do Projeto de Decreto Legislativo n9 6, de
1988 (n•143/86, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica, celebrado entre o Governo daRepública Federativa do Brasil e o Governo da República
Popular da Hungria, em Budapeste, a 20 de junho
de 1986.
Em discussão a redação final.. (l?ausa.)
Encerrada a discussão sem apresentação de_ emendas,
a redação final é considerada definitiVa-mente aprovada.
O projeto vai à promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada.
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n~" 6, de 1988 (n~ 143, de 1986, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
Presidente do Senado Fe"d~ral, nos termos do art. 48,
item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
- --"
'
-DECRETO LEGISLATIVO N•
, DE 1991
Aprova o texto do Acordo de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da Hungria, em Budapeste, a 20 de junho
de 1986.
~

-

_O Congresso Nacional decretã:
- - -- "Art. 1~" É aprovado o texto do Acordo de Cooperação
Científica, Técnica e Tecnológica, celebrado entreº Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República
Popular da Hungria, em Budapeste, a 20 de junho de 1986.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Passa -se agora à apredação do ReqUerimento n~ 920, de urgência, lido
no expediente.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
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Aprovado.
A matéria será incluída na Ordem do Dia da segunda

sessão ordinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - passa-se,
agora, à votação o Requerimento n" 921, lido no Expediente.
Em Votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aorovam queiram: pe-rmanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria será incluída na Ordem do tua da segunda
sessão ordinária subseqUente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) .:.._~-_Á. P;esidência con-voca sessão extraordinária a re"ãlízar-se hoje, às
21h 25min com a seguinte
·
ORDEM DO DIA
-I-

DiscUssãO, em turno único, do Projeto de Resolução n"'
98, de 19!l"l (apresentado pela Comissão ~de Assuntos Económicos comO" coriclusão de seu Parecer n"' 523, de 1991), que

autoriza o Estado do Ceará a emitir e colocar no mercado,
através de _.ofenas públicas, Letras Financeiras do Tesouro
do Estado· (LFTE - CE), cujos recursos, advindos de tal
emissão, serão destinados ao giro de 88% das 162.087.969
LFTE - CE,_ vencíveis no 1~ semestre de 1992_, conforme
compromisso daquele Estado ratificado no Ofício n9 727/91,
de 18-11-91.

-2Discussão, em tUTJ!.Ó único, do Projeto de Resolução 0°
99, de 1991 {apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos como conclusão de seu Parecer n~ 524, de 1991), autoriza
o Governo de São Paulo a emitir e colocar no mercado
125.161.891.514 Letras Financeiras do tesouro do Estado de
São Paulo (LFTP), data base 30-9-91, destinadas à liquidação
da terceira parcela correspondente a 1/S'do valor dos precatórios judiciàis de_ natureza não alimentar pendentes de pagamento em 5-10-88.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 21h 24min)

Ata da ,233a Sessão, em 10 de dezembro de 1991
1a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidéncia do Sr. Mauro Benevides
As 21 HORAS E 25MINÚTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES
. . .
Affonso Camargo -Albano Franco- Alexandre Costa
- Alfredo Campos . . :. . _ Almir Gabriel - Aluízio Bezerra Amir L ando- Antonio Mariz- Aureo Mello- Beni V eras
- Carlos De'Carli - Carlos Patrocínio - César Dias Chagas Rodrigues - Cid Sabóia de Carvalho - Coutinho
Jorge -Dario Pereira- Dirceu Carneiro- Divaldo Suruagy
- Eduardo Suplicy - Elcio Álvares - Esperidião Amim
-Epitádo Cafeteira- Fernando Henrique Cardoso -Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves - Ge~on Camata Guilher~e Palmeira - Henrique Almeida - Hugo Napoleão
- Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva
--João Calmon -João França -João Rocha - Jopas
Pinheiro -Josaphat Marinho- José Eduardo -José Fogaça
-José Paulo Bisol - José Richa -José Sarney- Júnia
Marise- Jutahy Magalhães - Lavoisier Maia - Levy Dias
-Louremberg Nunes Rocha - Lourival Baptista -Lucídio
.'porte lia - Magno Bacelar - Mansuet_o d_e Lavor - Marco
Maciel- Marluce Pinto- :Mauricio Corrêa- Mauro Berrevides - Meira Filho - Moisés Abrãos - N abor Júnior Nelson Carneiro -Nelson Wedekin - Ney Maranhão ~
Oziel Carneiro - Pedro Simon - Rachid Saldanha Derzi
.~ - Ronaldo Ara~ão - Ronan Tito -- Ruy Bacelar- Telmo

Vieira- Teotónio Vilela Filho- Valmir Campelo- Wilson
Marins.
O SR. PRESDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o !=Omparecimento de 72 Srs. Senadores. Ha~
vendo_ número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1' Secretário procederá â leitura do Expediente.
É lido o seguinte
EXPEDIENTE
PS/GSE/382/91
Brasflia, 10 de dezembro de 1991
Senhor Secretário,
Cumpre-me particípar a Vossa Excelência ter sido
verificada inexatidão nlaierlal devida a lapso manifesto
nos autógrafos do Projeto de Lei n' 2.088-A, de 1991,
que "dispõe sobre parçela do frete pago pelas indústrias
das Regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul, na
aquisição de produtos siderurgicos laminados planos, comuns e revestidos, para efeito de satisfação do IPI, encaminhado para revisão dessa Casa através do Ofício PS-GSE/372, de 10 do corrente .
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Dando conhecimento do fato a Vossa Exc_elência,
solicito se digne determinar as providências necessárias
no sentido de proceder à seguinte retificação:
Incluir, no art. 1~' do Projeto, um § 39 a seguinte
redação:

"Art. 19
§ 1' ............................................ - ......... .
§ 2' ....: ................................................... .
§ 3~' O disposto neste artigo aplica-se às aquisições realizadas no período de 1' de janeiro de 1992
a 31 de dezembro de 1994.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Iência protestos de estima e apreço. Oliveira, Primeiro-Secretário. -- --

Exce~

Deputado Inocêncio

0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)-,-- O expediente que acaba de ser lido será anexado ao Projeto rle Lei da
Câmara n' 127, de 1991.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
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Aprovado.
A matéria vai à ComiSsão Diretora, para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência lembra aos Srs. Senadores que c_omparecerá amanhã,
ao plenário desta Casa, S. Ex'. o Sr. Ministro de Estado do
Trabalho_ e Previdência Soci~I. Antonio Rogério Magri, convocado através do Requerimento n9 66, de 1991.
A presença de S. Ex\ o Sr. MinistrO Antônio Rogério
Magri, tendo em vista o volume de matérias a ser apreciadas
durante o dia de amanhã no Congresso Nacional, a Presidência
acertou com S. Ex~ de que a sua presença se faria nesta Cas_a
às 17 horas e não como habitualmente ocorre, às 14 horas
e 30 minutos.
Há uma pressuposição da Mesa de que a sessão do Congresso Nacional, convocada para amanhã às 10 horas, presentes que se acham na Câmara 410 Deputados já no dia de
hoje e, no Senado, 72, admite-se que a sessão possa se prolongar, alcançando o horário da sessão ordináriã, que é 14 horas
e 30 minutos. Em razão desse_ fat_o, foram realizadas gestões
entre a Mesa e o Ministro convocado, para que S. Ex~ somente
às 17 horas aqui estive-ss-e pata que seja interpelado pelos
Srs. Senadores, a começar pelo autor do requerimento de
convocação, nobre Senador Almir Gabriel.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Sobre a mesa
redação finais que serão lidas pelo Sr. 1"' Secretário.

Discussão, em tuiuO úriiCo, do Projeto de ResoluSão lidas as seguintes
ção n' 98, de 1991 (apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos como conclusão de seu Parecer n~
PARECER N9 548, DE 1991
523, de 1991), que autoriza o Estado do Ceará a emitir
(Da Comissão Diretora)
e colocar no mercado, através de ofertas públicas, LeRedação final do Projeto de Resolução n" 98, de
tras Financeiras do Tesouro do Estado (LFTE- CE),
1991.
cujos recursos, advindes de tal emissão, serão destiA Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
nados ao giro de 88% das 162.087.969 LFT- CE,
de
Resolução
n' 98, de 1991, que autoriza o Estado do Ceará
vencíveis no ll' semestre de 1992, conforme comproa emitir e colocar no mercado, através de ofertas públicas,
misso daquele Estado ratificado no ofício .n' 727/91,
Letras Financeiras do Tesouro -do Estado - LFfE - CE,
de 18-11-91.
-----cujos recursos, advindes de tal emissão, serão destinados ao
giro de 88% das 162.087.969 LFTE- CE vencíveis no primeiEm discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
ro semestre de 1992, conforme compromisso daquele Estado
Não havendo quem peça a palavra, enceno a discussão. ratificado no Ofício n' 727/91, de 18 de novembro de 1991. .
Em votação.
Sala de Reuniões da Comissão, 10 de dezembro de 1991.
Os Srs. Sena_clores que aprovam o projeto queiram perma- -Mauro Benevides Presidente- R8.cl:iid. Saldanha Derzi Renecer sentados. _(Pausa.)
lator- Dirceu Car:rieiró- Beni Veras.
Aprovado.
ANEXO AO PARECER No 548, DE 1991
A matéria vai à COmissão D_iretora, para a redação final.
Redação final do Projeto de Resolução n• 98, de
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Item 2:
1991.
DiscuSSão, em turno único, do Projeto de Resolu,
Faço saber que o Senado Federal, aprovou, e eu,
ção n" 99, de 1991 (apresentado pela Comissão de As- Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
suntos Económicos como conclusão de seu Parecer n9 Interno, promulgo a seguinte
524, de 1991), que autoriza o Governo de São Paulo
RE~OLUÇÃO N'
,DE 1991
a emitir e colocar no mercado 125.161.891.514 Letras
Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo
Autoriza o Estado do Ceará a emitir e colocar no
(LFTP), data base 30-9-91, destinadas à liquidação da
mercado, através de ofertas públicas, Letras Financeiw
terceira parcela correspondente a 1/8 do valor dos preras do Tesouro do Estado- LFTE - CE, cujos recurcatórios judiciais de natureza não alimentar pendentes
sos, advindos de tal emissão, serão destinados ao giro
de pagamento em 5-10-88.
de 88% das 162.087.969 LFTE..:. CE vencíveis no primeiro semestre de 1992, conforme compromisso daquele
Estado ratificado no Ofício n~ 727/91, de 18 de novembro
Em discussão o projeto, em turno único: (Pausa.)
de 1991.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação:
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto que queiram
Art. 19- -É o Estado do Cearã autoriza:ão, nos termos
permanecer sentados. (Pausa.)
dos arts. 4~ e 8~ da Resolução n9 58, de 1990, do Senado
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Federal, a colocar no mercado, através de ofertã~;- públicas,
Letras Financeiras do Tesouro do Estado - LFTE - CE.
Parágrafo único. A emissão das LFT_E ~-CE deStina-se
ao giro de 88% das 162.087.969_ LFTE - CE vencíveis no
primeiro semestre de 1992.
Art. 2~ As condições financeiras da emissão das LFTE
-CE são as segUintes:--·
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos
a serem substituídos, deduzida a parcela de 12%, ConfOrm_e_
compromisso daquele Estado ratificado através do Ofício n"'
727/91, de 18 de novembro de 1991;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do T(;!souro Nacional (mesma taxa referencial);
d) Prazo: 731 dias;
e) Valor nominal: Cr$1,00
f) características dos títulos a serem substituídos:
Vencimento: 15-1-92
Quantidade: 162.087.969
g) previsão de colocaçãO e vencimCntO dos títulos- a serem
..._
emitidos:
Colocação: 15-1-92Vencimento: 15-1-94
Título: 570731
Data-Base: 15-1-92
h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos
termos da Resolução n"' 565, de 20 de setembro de 1979,
do Banco Central do Brasil;
Art. 3~ Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publieaçãó.
PARECER N• 549, DE 1991
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução
1991. .. ...
.
.-

n~

99, de

A Coinissáo Diretora apresenta a redaçãO Iiri"ãl do Projeto
de Resolução n~ 99, de 1991, que autoriza o Govern-o do
Estado de São Paulo a emitfi no mercado 125.161.891.514
Letras FinanCeiras do Tesourei âo Estado de São Paulo · LFTP, data-base 30-9-91, destinadas à liquídã.ção da terceira
parcela correspondente a 1/8 do valor dos precatórios judiciais
de natureza não-alimentar pendentes de pagamento em
5-10-88.
Sala de Reuniões da Comissão, 12 de dezembro de 1991.
- Mauro Bene\'ides Pr"esiden te - Rachid Saldanha Derzi Relator- Alexandre Costa - Dirceu Carneiro.
ANEXO AO PARECER N• 549, DE 1991.
Redação final do Projeto de Resolução n~ 99, de
1991.
,
Faço saber que o Senado Federal, aprovou, e eu,
Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a _s~guinte
RESOLUÇÃO N• - -, DE 1991.
Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a emitir
e colocar no mercado 125~161.891.514 Letras Financeiras do Estado de São Paulo - LFTP-, d8ta~base
30~9.-91, destinSdas à liquidaçáo da terceira_--pai-cela cor~
respondente à 1/8 do valor dos precatórios judiciais de
natureza não-alimentar pendentes de pagamento em
5-10-88.
Art. I' É o (üíverno do Estado de Sã() Paulo
autoriiado, nos termciiÇdo-art. 89 , §§ 39 e 4~ da Resofu-
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ção n• 58, de 1990, do Senado Federal, a colocar no
mercado, através de ofertas públicas, Letras Fi'nanceiras-do Tesouro do Estado de São Paulo - LFTP.
Parágrafo únicO. A emissão das LFTP de_stina-se
à liquidação da terCeira -pãrccla correspondente -a 118
do valor dos precatórfos judiciais de natureza não-alimentar pendentes de pagamento em 5-10-88.
Art. 2~' A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: 125.161.891.514 LFTP;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do
Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: 2.542 dias;
e) valor nominal: Cr$1,00.
O previsão de colocação e venci!Ilento dos títulos
a serem emitidos:
Colocação: Dez/91
Vencimento: 15-9-98
Data-base: 30-9-91
Quantidade: 125.161.891.514
g) forma de colocação: através de ofertas públicas
nos termos da Resolução no 565, de 20 de setembro
de 1979, do Banco Central do Brasil.
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Os
pareceres vão à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1• Secretário. · ·
---É Ü(io e aprov-~d~ o seiuinte
REQUERIMENTO N• 922, DE 1991
Sr. Presidente,
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação,
da redação final do Projeto de Resolução n• 98/91.
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1991. - Áureo
Mello.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprovado
o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação
final.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa)
Aprovada.
O Projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 SecretáriO".

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 923, DE 1991
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação,
da redação final do Projeto de Resolução n• 99/91.
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1991. - Áureo
Mello.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~,.-- Aprovado
o requerimento, passa-se à írilediata:- âpieCiã.'çâô ·da: !edação

final.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão-, passa-se à votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
senlados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência lembra ao_s Srs. Senadores_que amanhã será convocado
o Congresso Nacional púa às lOh, quando fnlportantes proposições serão aprecíãdas, e o Senado. às 14h30min, com apresença, às 17h, do Ministro AntóniO Rogério Magri e, à n"oite,
uma s_essão do Congresso Nacional para a a-preciação de vetos
presidenciãíS e--de créditos suplementares soliciütdos pelo Poder Executivá:
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Eslá encerrada a sessão.
(Le~·anta-se

a sessão às 21h30min.)
SECRETARIA-GERAL DA MESA
(Resenha das matérias apreciadas de 1"' a 30_de novembro
de 1991 art. 269, II, do Regimento Interno.)
PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS A
SANÇÃO DU PRE~SIDEJ\lTE DA REPÚBLICA
- Projelo de Lei da Cãmara n' 103~, de 1991 {n' 2.071/91,
na Casa de_origem). de iniciativa dO Presidente da ~e_p_ú_blica,
que fixa o efetivo do Co-rpo de Bombeiros Militar do Distrito
Federal.
Sessão: 12-11-91
-Projeto de Lei da Câmara n• 104, de 1991 (n' 2.016/91,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da RepUblica,
que dispõe sobre a organização básica do Corpo de Bombeiros
Militar do DistritO Federal.
Sessão: 12-11-91
-Projeto de Lei do Senado n• 274, de 1980 (n' 1.613/89,
na Câmara dos Deputados), de autoria do Senador Humberto
Lucena, que modífiCã a·-ãrC 16 dã. Collsolidãção das Leis
da Trabalho.
Sessão: 18-11-91
PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS A
PROMULGAÇÃO
-Projeto de Decreto Legislativo n• 78, de 1991 (n'
184/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Acordo celebrado em Brasília, no dia 15 de__dezembro de
1989, entre o Governo da Repúbiica Federativa do Brasil
e o Centro Latino-Americano de Ffsicit sobre suas obrigações,
direitos e privilégios eril territórios brá.Sileiro.
Sessão: 1•-11-91
·
-Projeto de Decreto Legislativo n' 79, de 1991 (n'
168/89, na Cãmara dos Deputados). que aprova o texto do
Acordo_ 9e Co-prod~ç~C? _CineiD:c:~tográfica, Cel~~~do entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Gov-erno da
República Popular de Angola, em Luanda, a 28 de janeiro
de 1989.
Sessão: 1'-11-91
- Projelo de Decreto Legislativo n• 81, de 1991 (n'78/89,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
de Cooperação Cultural e Educacional, celebrado entre o
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Governo da República Federativa do Brasil e o Governo _da
República Popular de Bangladesh.
Sessão: 4-11-91
- Projelo de Decreto Legislativo n' 104, de 1991 (n'
348/90, na Cãmãia dos Depuütdos), que aprova o texto do
Protocolo Adicioáal ao ACOrdO pã.ra 3 CoriStfução _de. uma
ponte sobre o Rio Uruguai, entre as cidades São Bori:a e
Santo Tomé, celebrado entre o Governo da República Federativa e· o Goveino da República Ai'gentina, em Bueõ.OS Aires,
em 6 de julho de 1990.
Sessão: 4-11-91
-Projeto de Resolução no 83, de 1991, de iniciativa da
Comissão de Assuntos EconómicoS~- Ciiie --a!J_toriza a EmpreSaBrasileira de Telecomunicações S/A- EMBRATEL; a contratar, mediante garantia da União, operação de crédito externo no valor de US$8,500,000.00 (oilo milliões e quinhentos
mil dólares americanos), junto ã PriVa te EXpõrt Fi.mding Corporation- PEFCO.
-~
~
Sessão: 6-11-91
-Projeto de Resolução nç. 86, de 1991, de iniciativa da
Comissão de Assuntos Económicos, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Brusque (SC) a contratar operação de crédito~
no valor de Cr$513.900.000,00 (quinhenlos e lreze milhões
e novecentos mil cruzeiros).
Sessão: 6-11-91 (Extraordinária)
- Projelo de Resolução n• 72, de 1991, de auloria do
Senador Cid Sabóia de Carvalho, que garante a continuidade
da contagem de tempo de serviço para os fins que especifica,
dos servidores do Prodasen_ e CegraL
Sessão: 7-11-91
-Projeto de Resolução n9 82, de 1991, de iniciativa da
Comissão de Assuntos Económicos, que autoriza o Governodo Estado do Rio Grande do Sul a_emitii'_e_ colocar no mercado
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do
Sul- LFf- RS, vencíveis em novembro de 1991, no total
de 3.000.000.000 (lrês bilhões).
Sessão: 7-11-91 (Extraordinária)
-Projeto de Decrelo Legislativo n• 146, de 1990 (n'
76/89, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da
Convenção destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir
a Evasão Fiscal em Matéria de Imposto sobre a Renda firmada
entre o-GOvernO âa ReP.ública Federativa do Brasil e o Govei'no da República da Índia, em Nova Delhi, a 26 de abril
de 1988.
Sessão: 8-11-91
-Projeto de Decrelo Legislativo n• 121, de 1991 (n'
68/9"1, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto -do
Acordo de.Sede, celebrado entre o Governo da República
Feaerativa dO Bnislre o Comitê Interriadoli'ál da Cruz-Vermelha·:... CICV, em Brasilia, em 5 de março de 1991.
· · .Sessão: 18,11-91 ·
~ ~~ ~
- fifOjeÍo de 'ResoluçãO nç. 71, de 1991, de inidatívá_d-a
COmissão Diretora, que modifica a ementa e o a:rt. 19 da
Resolução n' 42, de 1991
Sessão: 18-11-91
-Projeto de Resolução n 9 8, de 1991, de autoria do
S~f!~çl~?r _ç::arlos De'Carli, que altera a redação do inciso I
do art. 43 do Regimento Interno do Senado Federal.
Sessão: 19-11-91 (Extraordinária)
-Projeto de Resolução n9 75, de 1991, de iniciativa da
Comissão de Assuntos Económicos, que autoriza a Prefeitura
Municipal de São Paulo a contratar operação de créditO no
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valor de dezessete milhões, quinhentos e vinte e nove mil
e novecentos florins holandeses, para a irriportação de equipamentos destinados àos hospitais da rede municipal e Hospital
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

do Servidor Públioo Municipal.
Sessão: 19-11-91 (Extraordinária)
-Projeto de Resolução n• 77, de 1991, de iniciativa da

-Substitutivo do_ S~nadº ao_ Projeto de Lei da Câmara
n• 50, de 1987 (n• 171/87, na Casa de origem), que dispõe
Comissão de Assüntos Económicos, que autOriza, em Caráter sobre a padronização, a cJassificação, o regiStro, a inspeção,
excepcional, a prorrogação do prazo de validade dos efeitos a produção e a fiscalização de bebidas, autoriza a criação
do Conselho Nacional de Bebidas e dá outras pro-vidências.
da Resolução n' 71, de 1990
Sessão: 4-11-91
Sessão: 19-11-91 (Extraordinária)
-Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
-Projeto de Decreto Legislativo n• 9, de 1985 (n• 90/85,
na Câmara doS Deputados), _que aprova o texto do Acordo n• 125, de 1991 (n' 1.606/89, na Casa de origem), que dispõe
Básicó Sobre Privilégios e Imunidades e Relações Institucio- sobre a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
nais entre o Governo da República Federativa do Brasil e - SENAR, nos termos do art. 62 do Ato das Disposições
o Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura, Constitucionais Transitórias.
Sessão: 4-11-91
celebrado em Brasília, a 17 de julho de 1984.
..:.:.;.:-proposta de Emenda ã -Constituição n~ 6, de.1991,
Sessão: 25-11:91
· ·· ·
-Projeto de Decreto Legislativo n• 19, de 1985 (n' 72/84, de autoria do Senador Garibaldi Alves Filho e outros Senhores
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do_ Acordo Senadores, que dá nova redação ã letra b do inciso X do
Geral de Cooperação entre o Governo da República Federa- § 2• do art. 155 da Constituição Federal.
Sessão: 6-11-91 (Extraordinária)
·
tiva do Brasil e o Governo da República Democrática de
-Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
São Tomé e Príncipe, coricfuído em Bra:Sflia-, a 26 de junho_
n' 121, de 1990 (n' 1.169/88, na Casa de origem), que dispõe
de 1984.
sobre a retirada e 'transplante de tecidos, órgãos e partes do
Sessão: 25-11-91
corpo humano, com fins terapêuticos e científicos, e dá outras
REQUERIMENTOS Ai'R0'\1'AOOS providências.
-Requerimento n• 695, de 1991, de autoria do Senador
Sessão: 11-11-91
Pedro Simon, solicitando, nos termos regimentais, a transcri-Projeto de Lei do Senado n 9 172, de 1991, de autoria
ção,-nos Anais do Senado Federal, da Palestra proferida pelo
Presidente do Tribunal de Contas da União Ministro'Adhe- do Senador Jutahy Magalhães, que estabelece a obrigatoriemar Paladiní G h i si, por ocasião do Seminá'rio de Auditoria dade da apiesentação anual de declaração de bens para o
Interna, promovido pelo Instituto dos Auditores do Brasil, exercício de cargos e funções em entidades da administração
direta e indireta.
Deparfahlento do Tesouro Nacional e Escola de AdminisSessão: 21-11-91 (competência terminativa) ·
tração Fazendária, em 9 de setembro de 1991.
-Projeto dei: Lei do Senado n~ 278, de 1991~ de autoria
Sessão: 6-11-91
--Requerimento n<>761, de 1991, de autoria do Senador do Senador Nelson Carneiro, que altera o item III do an.
5• da Lei~· 8.059, de 4 de julho de 1990.
Raimundo Lira, solicitando tramitação conjunta dos Projetas
Sessão: 25-11-91
de Lei do Senado n•' 146, 188 e 319, de 1991 de autoria
~Substitutivo do Senado ao Projeto de_ Lei da Câmara
respectivamente, dos Senadores RonaldO Aragã~, Máicio La~
cerda e Francisco Rollemberg, que dispõem sobre normas n• 85, de 1991 (n' 1.783/91, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dá nova redação -ao § 1~'
aplicáveis aos consOrcias c dá outras providências.
do art. 3• e aos arts. 7• e 9• do Decreto-Lei n• 288 de 28
Sessão: 6.11-91
-Requerimento n9 700, de 1991, de autoria do Senador de fevereiro de 1967, ao caput do art. 37 do Decr~to~Lei
n• 1.455, de 7 de abril de 1976 e ao caput e § 2• do art.
Nelson Carneiro, soHcitando, nos termos do art. 172, inciso
10 da Lei n• 2.145, de 29 de dezembro de 1953_
.. .
I, d? Regimento Interno, a inclusão, em Ordem do Dia, do
Sessão: 28-11-91
Projeto de Lei do Senado n~' 283, de 1991, de sua autoria,
-Projeto de Lei do Senado n• 345, de 1991, de autoria
que complementa o § s~ _do art. 40 da Constítuição Federal
do Senador Pedro Simon, que disp6e sobre a nomeação de
e dá outras providências._
Adidos Culturais junto às Representações do Brasil no exteSessão: 7-11-91
rior.
-Requerimento n• 713, de 1991, de autoria do Senador
Sessão; 28-11-91 (competência terminativa)
Júlio Campos, solicitando, nos termos regimentais, a transcri-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
ção, nos Anais do Senado Federal~ do artigo do Senhor Tasso
n• 19, de Í991 (n' 3.903/89, na Casa de origem), que dispõe
Ga:dzanis, publicado no jornal O Estado de S. Paulo, edição
sobre a profissão de Assistente Social e dá outras providências.
de 8 de outubro de 1991, intitulado "Estatais mantêm Agên~
Sessão: 29-11-91
cias".
Sessão: 7-11-91
-Requerimento n• 803, de 1991, de autoria dos SenaIHATÉRIAS DECLARADAS PREJUDICADAS
dores Rachid Saldanha Derzi e Henrique Almeida, soliciE ENVIADAS AO ARQUIVO
tando, nos termos do art. 71, inciso IV_e VII da Constituição,
-Projeto de Decreto Legislativo n• 82, de 1991, d~ autoprovidências ao Tribunal de Contas da União, no sentido
de realizar auditorias contábil,_ financeira, orçamentá_ria, ope- ria dos Senadores Júnia Marise e Alfredo Campos, que susta
racional e patrimOnial, nas unidades administrativas dos Minis- os a tos normativos do Poder Executivo que objetivam realizar
o proces~o de privatizaÇão da Usiminas.
térios da Ação Social e da Agricultura e Reforma Agrária.
Sessão: 22-11-91
Sessão: 7-11-91 (Extraordinária)
o

-'-"-·~-

Dezembro de !991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li)

-Projeto de Lei do Senado n~ 283, de 1991, de autoria
do Senador Nelson Carneiro, que complementa o § s~ do
art. 40 da Constituição Federal e dá outras providências.
Sessão: 29-11-91
PROJETO ARQUIVADO NOS TERMOS DO ART. 254,
DO REGIMENTO INTERNO
-Projeto de Lei do Senado n'' 210, de 1991, de autoria
do Senador Dirceu-carneiro, que dispõe sobre O afastamento
de servidores federais eleitos para diretoría de associação de
acionistaS rtiáj6títfi'íoi:iâe- empresas sobre controle da União.
Sessão: 28-11-91
PROJETO ARQUIVADO NOS TERMOS DO
ART. 101, § I• DO REGIMENTO INTERNO
-Projeto de Lei da Câmara n• II, de W88 n' 135/87,
na Casa de origem)~ qüe cria o Pólo PetroquímiCa do Estado
do Rio de. Janeiro, estabelece normas para a sua implantação,
e dá outras providências.
·
Sessão: 29-11-91
PROPOSTA DE EMENDA_<\. CONSTITUIÇÃO
REJEITADA E ENVIADA AO ARQUIVO
_:_Proposta de Emenda à Cons!i_tuição n' 14, de 1991,
de autoria do Senador José Richa e out_ros_Senhores Senado~
res, que altera a redação do caput do art. zo e o art. 3~ do
Ato das Disposições Cons_titucionais TransftOtíã~.
Sessão: 6-11-91 (Extraordinária)
ATO DO PRESIDENTE N• 817, DE 1991
O Presidente do Senado Federal, no uso de s.uas atribuições regimentaiS e regillanie-ntares :e de_ conformidc:}de copt
a delegação de competênCia que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão_Diretota__rt~ 2, de 1973, de acordo com o disposto
no artigo 243, § 2•, da Lei n• 8.112, de 1990, no Ato da
Comissão Diretora n"' 1, de 1991, e tendo em vista o que
consta do Processo n"' 020.197/91-8~ resolve nomear ViceJ?,te
Torres Mourão para exercer o cargo, em comissão, de Assessor Técnico, Código SF-DAS-102.3, do Quadro de Pessoal
do Senado Federal, com lotação e e_~ercício nó Gabip.ete do

Senador Mansueto de Lavor.

_

.

_

Senado Federal, 10 de dezembro de 1991. - Senador
Mauro Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 1, DE 1991
Publicado no DCN, ll, de 30-1-91, que aposentou Haig
Baghdassarian.
APOSTILA
Fica alterada para integral a presente aposentadoria, em
virtude do servidor haver atingido mais um ano entre a atuação
do requerimento e a publicação da sua aposentadoria~ passando a ter o seguinte fundamento legal: nos termos do artigo
40, inciso III, alínea a, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com os artigos 488, § 4<:>; 515, inciso
II e 516~ inciso I, do Regulamento AdministratiVO do Senado
Federal, bem assim com as vantagens da Resolução SF n<:>
21, de 1980 e o artigo 11 da Resolução SF n• 87, de 1989,
com proventos integrais, observado o disposto no artigo 37,
inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 6 de dezembro de 1991. - Senador
Mauro Beoevides, Presidente.
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ATO DO PRESIDENTE N• 64, DE 1991
Publicado no DCN, II, de 31-1-91, que aposentou Jesse
de Azevedo Barqueiro.
APOSTILA
Fica alterada para integral a pres_ente aposentadoria, em
virtude do servidor haver atingido mais um ano entre a autuação -do requerimento e a publicação da sua aposentadoria,
passando a ter o seguinte fundamento legal: nos termos do
artigo 40, inciso III, alínea a, da Constituição da República
Federativa do Brasil, combinado com os artigos 488, § 49 ;
.515, inciso II e 516, inciso I, do Regulamento Administrativo
do Senado Federal, bem assim com as vantagens da Resolução
SF n• 21. de 1980 e o artigo 11 da Resolução SF n' 87, de
1989, com proventos integrais, observado o disposto no artigo
37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 6 de dezembro de 1991. -Senador
Manro Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 135, DE 1991 .
Publicado no DCN, II, de 31-1-91, que aposentou Demerval Alves.
APOSTILA
Fica alterada para integral ã presente aposentadoria, em
virtude do servidor haver atingido mais um ano entre a atuação ·
do requerimento e a publicação da sua aposentadoria, passando a ter o seguinte fundamento legal: nos termos do artigo
40, inciso III, alínea a, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado cqm os artigos 488, § 4<:>; 515, incis_o
II e 516, inciso I e 517, inciso IV, do Regulamento Adminisfiã.TIVC)do Senado Federal, e artigo 11, da Resolução n 9 87,
ae:·I989, com proventos integrais, observado o disposto no
artigo XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 6 de dezembro de 1991. -Senador
Mauro Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 150, DE 1991
Publicado no DCN, Jl, de 31-1-91, que aposentou Guilherme Oscar -Toziini Dellã Guardia.
APOSTILA
Fica alterada para integral a presente aposentadoria, em
viítude do servidor haver atingido mais um ano entre a atuação
do requerimento e a publicação da sua aposentadoria, passando a ter o seguinte fundamento legal: nos tennns do artigo
40, inciso III, alínea a, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com os artigos 488, § 49; 515, inciso
II e 516, inciso I, do Regulamento Ad.minjstrativo do Senado
Federal, bem assim com as vantagens da Resolução SF n9
21, de 1980 e o artigo 11 da Resolução SF n' 87, de 1989,
com proventos integrais, observado o disposto no artigo 37,
inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 6 de dezembro de 1991. - Senador
Mauro Benevides, Presidente.
ATA DA 5• REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 9 de dezembro de 1991
Às dez horas do dia nove de dezembro de um mil novecentos e noventa e um, reúne-se o Conselho de Administração
do Senado Federal. sob a Presidência do Senhor Manoel Vilela
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andamento dos trabalhados da Co_missã.o encarregada de elaborar proposta de Piano de carreira dos servidores do Senado
Documentação e Informação; e dos Senhores: (juido_F_aria Federal. Nada mais havendo a tratar, às doze horas, o Senhor
de Carvalho, s·ecrCtário-Gerai da mesa; Theo Pt!reira da Silva, Presidente declara ancerrados os trabalhos da reunião, lavran~
Diretor da AssessOria; LliiZ Paulo Garci~ Parente, Diretor do eu, Marco Aufélio de Oliveira, SecretáriO ad hoc, a preda Secretaria Legislativa; Antonio José d"e Souza Machado, sente Ata que, depois de aprovada, será a~sinado pelo Senhor
Diretor da Secretaria de Serviços Especiais e João Bosco Af-- Presidente do Conselho de Administração.
· Sãla de Reuniões, 9 de dezembro de 1991. - Manoel
toé, Diretor interíno da S.ecretaria Administrativa. DeiXa de
comparecer, por m-otivo Justificado, o Senhor João Orlando Vilela-de Magalhães, Presidente.
Barbosa Gonçalves, Diretor da Secretaria de_ Comu-nicação
CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CEGRAF
SOcial. Dando início aos trabalhos, O Senhor Presidente conce~
Ata da 1709 Reunião
de a palavra ao Senhor Antonio José de Souza Mach~dq,
que emite Parecer Complementar ao Processo on 003728/91 ~9,
Aos doze dias do mês de novembro do ano de um mil
em que Eudo Pereira dos Santos, Técnico Legislativo, Classe novecentos e noventa e um, às dez horas, na sala da Presi~
"Especial", Padrão I, do Quadro de Pessoal do Senado Fede- dência do Senado _Federal, com a pr~~ença do Excelentíssimo
ral, lotado na Subsecretaria, de Engenharia, requer seja auto~ri~ ·__ Senhor Presidente do CongreSso Nacional, Senador Mauro
zada sua transferência, da Área de Artesanato para a Área Benevides, que, _de imediato, ·o{ereceu todo o apoio para que
de Processo Legislativo. O referido Pfocesso volta a _este Con-' a reunião se realizasse Ftas dependências da Presidências, da
selho, depois de informado pelas Subsecretaria? de_ Engenha- __Consultoria-Geral ou mesmo no CEGRAF, ficando a critério
ria e de Adminisfrã.ç-ão-de-Pessoal, conforme diligência solici~ dos membros do Conselho sob a Presidência do Vice~Pre~
tada em 9 de setembro do corrente ano. O parecer do Relator, sidente do conselho de Supervisão Dr. Antonio Mendes Canabaseado na resposta daquelas Subsecretarias, é pelo i_n~e~erf~ !e, presentes os membros _Dr. José de Ribamar Duarte Mou~
mente, pois, para a transferência a pedido do servidor, há · nio, Dr. Rubem Martins Amorese e Dr. AgacieT da~Silya
que concorrer o reqUisitO ~da conveniência- da casa, o que, M(!ia, reuniu~se em sua centésirjlã sçpiuagésima reUniã_O o
conforme informação da SSENG, positivamente inexistc, as- - Conselho-de Supervisão do Centro Gráfico do Senado Fedesim, por si só é motivo de íropediinento ao atendirnemo do ral. Foram iniciaqos os trabaJhOs-,- com -a leitura do Parecer
pleito do Servidor. O Parecer é aprovado. Prosseguindo Os dó Conselheiro José Ribamar Duarte Mourão, sobre a Contrabalhos, _o Senhor Pres~dente concede a palavra ap Senho__r corrência n~ 1, de 1991, para aquisição de papéís planos e
Díretor iritei-ínO-da Secrétariã. de Administraçãô que na reu-- bobinados para o Centro Gráfico do Senado Federal, único
nião anterior deste Conselho havia pedido vista do Processo item da pauta de trabalho. Em seu parecer o Relator historiou
n~ 014Q27/91~7, em que Luiz Akira Yamada, Técnico Legislaminu~iosarnente toda a tramitaçãO do processo-, elogiando a
tivo, Area de Segurança, Classe "Especial", Padrão I, do decisão da Comissão Permanente de Licitação do CEGRAF
Quadro de Pessoal do Senado Federal, btado na_Subsecretaria que optou pelas propostas_ de menor preço, o que proporde Administração Financeira, requer seja aUtorizada a sua cionou '·uma vantagem financeira de quase trezentos milhões
transferência, da Área _de Segurança para Área de Processo de cruzeiros ern favor do CEGRAF, numa época de parcos
Lagislativo. Sugere o Relator, o sobrestamento deste e· de recursos orçamentários". Concluindo seu parecer o Relator
todos os Processos-que vierem a ser apreciados pores te Conse- opnou favoravelmente à homologação da Concorrência n"
lho, tratando sobre pedidos de transferência (antiga readap- 1~1, nos ternios do que está disposto no processo. Nada mais
tação por transferência), até o julg:.tp:1ento çla mat~ria pelo havendo a tratar e agradecendo a presença de todos o Senhor
Supremo Tribunal Federal. O Parecer é aprovado. A seguir, Presidente declara encerrados os trabalhos e, para constar
o Senhor Presidente expôs algumas considerações sobre o eu, Valdeque Vaz de Souza, Secretário do Conselho de SuperProjeto de Criação e Extiriçâ:o de FG a ser submetido à Cernis- visão, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada,
são Diretora. A ma teria é amplamente debatida, tendo o será assinada por .todos os presentes e irá à publicação.
assunto _sido transferido para a próxima reunião deste Conse~
BrasHia, 12 de novembro de 1991. -Dr. Antônio Mendes
lho, quando será examinado com novas info~ações. Finali~ Canale,Vice-Presidente no exercício da Presidência - Dr.
zando, o Senhor Presidente concede a palavra_ao_Senhor João José de Ribamar Duarte Mourão,Membro- Dr. Rubem MarBasco Altoé para que informe aos demais Conselheiros o tins Amorese,Membro- Dr. Agaciel da Silva Maia,Membro.
de Magalhães, Díretor-Geral, Com a prcsençacla Senhora
Fátin1a Regina de Araujo Freitas,

Diretor~a

da Secretaria -de

República Federativa do Brasil
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.----CONGRESSO NACIONAL.------..
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado
Federal, nos termos do art. 48, item~28,~ do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N• 220, DE 1991
Aprova o Acordo sobre Transporte Aéreo e seus anexos; celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América, em 21 de
março de 1989, bem como Nota de Emenda ao referido Acordo, de 11 de janeiro de 1991.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1' É aprovado o texto do Acordo sobre Transporte Aéreo e seus anexos, celebrado entre~
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América, em 21 de
março de 1989, bem como Nota de Emenda ao referido Acordo, de 11 de janeiro de 1991.
Parágrafo único. Estão sujeitos à aprovação do Congresso Nacional, sob pena de ineficácia,
atas de qualquer natureza que possam resultar em alteração do presente Acordo e seus anexos. de sorte
a acarretarem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 11 de dezembro de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente.
CONFER'"NCIA INTERNACIONAL DO TRABALHO
Convenção 153

CONVENÇÃO SOBRE DURAÇÃO DO
TRABALHO E PERÍODüS DE DESCANSO
NOS TRANSPORTES POR RODOVIA

a presente Convenção, que poderá ser citada como a ConVenção sobre duração do trabalho e períodos de descanso (transportes por rodovia). de 1979:
Artigo

~--

1. A presente Convenção aplica-se a todos os motoristas
assalariados de veículos automotores dedicados profissionalCunvocada em Genebra pelo Conselho de Adrilinistração mente ao transporte por eStrada, interior ou internacional,
da Repartição Internacional do Trabalho, c reunida em dita de mercadorias ou pessoas, quer estejam os ditos motoristas
ddade cm 6 junho de 1979, em sua sexagésima quinta reunião: , empregados em empresas de transporte por conta de outrem,
Depois de ter decidido adotar diversas proposições relati- quer em empresas que efetuem transporte de mercadorias
vas â duração do trabalho e períodos de descanso em trans- ou de pessoas por conta própria.
porte por rodovia, questão que constitui o cfuinto pontó-da
2. Salvo disposição em contrário da presente Convenção, esta se aplicará também, quando estes trabalham na quali·
ordem do dia da presente rc_união, e
Depois de ter decidido que tais proposições se revestissem dade _de motoristas, aos proprietários de veículos automotores
da forma de convenção internacional, adota, co.m a data de dedicados profissionalmente ao transporte por estrada e aos
vinte e sete de junho de mil novecentos e setenta e nove, membros nãd assalariados de sua família,
A Conferência Geral da OrganizaÇãO IritemacioF1al do

Trabalho:
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Artigo 2
1. A autoridade ou o organismo competente de cada
país poderá excluir do campo de aplicação das _disposições
da presente convenção~-ou de algumas delas, as pessoas que
conduzam um veículo dedicado a:
a) transportes urbanos ou certOs tipos de tais transportes,
considerando suas condições técnicas de exploração e as condições locais;
b) transportes efetuados por empresas agrícolas ou flores~ais, na medida em que tais transportes efetuem-se por
meiO de tratares ou outros veículos destinados a trabalhos
agrícolas ou florestais--locais e se destinem- exclusiVamente
ã exploração por parte destas empresas~
c) transporte de doentes e feridos, transportes com fins
de salvamento e transportes efetuados para os serviços de
luta contra incêndios;
d) transportes com finalidade de defesa nacional e para
os serviços de polícia e, na medida em que não compitam
com os efetuados por empresas de transporte por conta de
outrem, outros transportes para os serviços essenciais dos poderes públicos;
e) transporte por táxis;
O trapsportes que, dados os tipos de veículos utilizados,
sua capactdade de transporte de pessoas ou de mercadorias,
ou trajetos limitados que se cfetuem ou as velocidades máximas autorizadas, pode-se considerar que não exijam uma regulamentação especial em matéria de duraçãO dã condução c
os períodos de descanso.
2. A autoridade ou o organismo corrlpetentc de cada
país deverá fixar normas apropriadas sobre a_ duração da condução e períodos de descanso dos motoristas que tenham
sido excluídos da aplicação das disposições da presente conv.e~ção, ou de algumas delas, em conformidade com as dispostçoes do parágrafo 1" deste artigo.
Artigo 3
A autoridade ou o organismo competente de cada país
deverá consultar as organ~zações representativas de empregadores e de trabalhadores mteressados antes de se tornar decisões sobre qualquer questão que seja ohjeto da presente Con-venção.
Artigo 4
Para efeito da presente Convenção, a expressão "duração do trabalho'" significa o tempo dedicado pelos motoristas
assalariados:
1.

Tiragem 2200 exemplares.

a) ã condução e a outros trabalhos durante o tempo de
circulação do veículo;
b) aos trabalhos auxiliares relacionados ao veículo, aos
seus passageiros ou a sua carga.
. 2 ...C?s perfõdós âe simPles presença, de espera ou -de
dtspombthdade, passados no veículo ou no lugar de trabalho,
e durante os quais os motoristas não disponham livremente
_do seu t~mpo, podem ser considerados parte da duração do
trabalho na proporção que se determinará em cada país, pela
autoridade ou organismo competente, por meio de contratos
coletivos ou por qualquer outro meio conforme a prática nacional.

Artigo 5
. . 1. Não deverá autorizar-se nenhum motorista a dirigir
mmterruptamente por mais de quatro horas sem fazer uma
pausa.
2. A autoridade ou o organismo competente de cada
país, consideradas as condições particulares nacionais, poderá
autorizar que se ultrapasse em uma hora no máximo o perfodo
mencionado_ no parágrafo 1" deste artigo.
3. A duração de pausa a que se refere o presente artigo,
e, se_ for o caso, seu fracionamento, deverá ser determinada
pela autoridade ou organismo competente de cada país.
4. A autoridade ou o organismo competente de cada
pais poderá precisar os casos em que a_s disposições do presente
artigo serão inaplicáveis por desfrutarem os motoristas de
pausas suficientes durante a .;:ondução, seja em razão de interrupções previstas no horário, seja em raião do caráter intermitente de seu trabalho.
Artigo 6
1. A duração total máxima da condução, compreendidas as horas extraordinárias, não deverão exceder as nove
horas diárias ou a quarenta e oito horas semanais.
2. As durações totais de condução a que se refere o
parágra~o 1" do presente artigo poderão ser calculadas em
função da média diária ou semanal a ser determinada pela
autoridade ou organismo competente_ de cada país.
3. As durações totais de condução a que se refere o
parágrafo 1" do presente artigo deverão ser reduzidas nos
transportes que se efetuem em condições particularmente difíceis. A autoridade ou organismo competente de cada país
determinará que transportes se efetuam em tais condições
e fixará as durações totais, de condução aplicáveis aos moto·
ristas interessados.
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Artigo 7
1. Todo motorista assalariado tem direito a um descanso
após cinco horas contínuas de trabalho tal como esta duração
é definida no parágrafo lo do artigo 4 da presente convenção.
2. A duração da pausa a que se refere o parágrafo lo
do presente artigo e, se for o caso, seu {racionamento deverão
. ser determinadas pela autoridade ou organismo competente
de cada país.
Artigo 8
1. O descanso diário dos motoristas deverá ser, pelo
menos, de dez horas consecutivas para cada período de vinte
e quatro horas, contadas a partir do início da jornada de
trabalho.
2. o descanso- diário poderá ser calculado em função
da média dos períodos a ser determinada pela autoridade
ou -organismo competente de cada paíS, fiCando entendido
que não poderá em nenhum caso_ ser inferior a oito horas
nem reduzir-se a oito horas mais do que duas vezes por sem ana.
3. A autoridade ou o organismo competente de cada
país poderá estabelecer durações diferentes de descanso diário, segundo se trate de transporte de viajantes ou de mercadorias, ou do descanso realizar-se na residência do motorista
ou fora dela, com a condição de que se respeitem as durações
mínimas in-dicadas nos§§ to e 2~ do presente artigo.
4, A autoridade ou o organismo competeme de cada
país poderá preyer exceções às disposições dos §§ 1o e 2"'
do presente artigo a respeito da duração do descanso diário
e a forma desse descanso, no caso de veículos com dois condu·
tores e de veículos que utilizem um ferry-boat (balsa) ou um
trem.
5. Durante o descanso diário não se deverá obrigar o
condutor a permanecer no veículo ou próximo a este. desde
que haja tomado as medidas necessárias para garantir a segu·
rança do veículo e de sua carga.
Artigo 9

L A autoridade ou o otganismo competente de cada
país poderá permitir, na forma de cxceçõcs temporárias, ainda
que apenas na medida necessária para a execução de trabalhos
indispensáveis, prorrogação na duração do período de condução do veículo e na duração do trabalho não-interrompido,
bem como reduções da duração do descanso diário a que
se referem os arts. 5"-,_6", 7" e 8'1 da presente Convenção:
a) em caso de acidente, avaria, atraso imprevisto, pertur·
bação do serviço ou interrupção do tráfego;
b) em caso de força maior;
c) quando for necessário assegurar o funcionamento de
serviços de utilidade pública em caráter urgente e excepcional.
2. _QUando as condições nacionais ou locais em que se
realizam os transportes por estradas não permitirem a estrita
observância dos arts. 5", 6", 7'·' e 8" da presente Convenção,
a autoridade ou o organismo competente de cada pãfs poderá
também autorizar prorrogações na duração do período de
condução, na duração do trabalho não-interrompido e redu·
ções na duração do descanso diário a que se referem estes
artigos e autorizar cxccções à aplicação dos arts. 5", 6" -e -8_
com respeito aos motoristas a que se refere o § 2"- do art.
l" da presente Convenção. Num tal caso, o Membro inter_es·
sado deverá. mediante uma declaração anexa à sua ratificação,
descrever estas condições nacionais ou locais, assim- cofio
as prorrogações~ reduções ou exceçõcs permitidas em confor·
0
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rnidade cÕm este parágrafo. Tal membro deverá indicar, nas
memórias submetidas em virtude do art. 22 da Constituição
da Organização Internacional do Trabalho os processos realizados para se alcançar uma aplicação mais estríta ou maís
extensa dos arts. 59 , 6r, 79 e 8Pda presente Convenção e poderá
anular sua declaração em qualquer momento por uma declaração ulterior.
Artigo 10
_1. A autoridade ou o organismo competente de cada
país deverá estabelecer:
a) uma cartilha individual de controle e pres.crever ascondições de sua exPedição, seu conteúdo e a maneira- pela
qual devem ser utilizadas pelos motoristas;
b) um procedimento para a declaração das horas de tra-..:
balho efetuadas de a:cordo com as dispoSiÇões do § 1o do
art. 9o da presente Convenção e das circunstâncías que_ Se
tenham justificado.
2. Todo empregador deverá:
a) manter, na forma aprovada pela autoridade ou organismo competente de cada país; um registro que indique as
horas _de trabalho e de descanso de todo motorista por ele
empregado;
b) pór o dito registro ã disposição das autoridades de
controle nas condições que a autoridade ou o organismo competente de cada país determinar.
·
3. Caso faça-se ·necessário para, certas categorias de
transportes, os meios tradicionais de controle previstos_ nos
§§ to e 2"' do presente artigo deverão ser substituídos ou complementados, na medida do possível, pelo recurso a meios
modernos, como, por--exemplo, os aparelhos registradores
de velocidade e tempo, segundo as normas estabelecidas pela
autoridade ou organismo competente de cada país.
Artigo 11
1. A autoridade ou organismo competente de cada país
dev_erá prever:
a) um sistema adequado de inspeção, que cornpreef\da
controle nas eritpresas e nas estradas;
b) sanções apropriadas em caso de infração.
Artigo 12
Na medida em que não tenham sido aplicadas por meio
de contratos coletivos, laudos arbitrais ou qualquer outra forma conforme a prática nacional, as disposições da presente
Convenção deverão ser aplicadas por via legislativa ou regulamentar.
Artigo 13
A presente Convenção prevê a Convenção~sobre as horas
de trabalho e descanso (transporte por rodovia), de 1939.

Artigo 14
As r~!ificações formais da pres~nte Convenção serão comunicadas. para seu registro, ao Diretor-Geral da Repartição
Internacional do Trabalho.
Artigo 15
1. Esta Convenção obrigará unicamef-lte aqueles Membros da Organização TnternaciO_nal dO Trabalho cujas ratifica~
ções tenham sido registradas pelo Diretor-Geral.
2. Entrará err: vigor doze mc;ses depois da data em que
as rátificações- de dois dos Membros tenham sido registradas
pelo Diretor-Geral.

9062 Quinta-feira 12

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II)

3. A partir desse momento, esta Convenção entrará em
vigor. para cada Membro, doze meses após a data em que
tenha sido realizada sua ratificação.
' - ---Artigo 16

I. Todo Membro que tenha ratificado esta Convenção
poderá denunciá-lo ao expirar uin petíodo de dez anos, a
panir da data em que tenha entrado em vigor, mediante uma
ata comunicada, para seu registro, ao Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho. A denúncia não surtirá efeito
at.! um ano após a data em que tenha sido registrada.

2. Todo Membro que tenha ratificado esta Convenção
e que. num prazo de um ano após a- expir"açáo do mencionado
período de dez anos, não faça ~:~so do _qireito de denúncia
previsto neste artigo ficará obrigado durante um novo período
de dez anos. podendo, futuramente, denunciar esta Convenção ao expirar cada período de dez anos, nas condições previstas neste artigo.
Artigo 17
1. O Diretor-Geral da Repartição Internacíonal do Trabalho notificará todos os Membros da Organização InternacioOal do Trabalho do registro de quantas' fatificações, declarações e denúncias lhe comuniquem os Membros da Organi-

zação.
2. Ao notificar -os Membros da Orga-níüi.Ção do registro
da segunda ratificação que lhe tenha sido comunicada, o Diretor-Geral informará os Membros da Organização sobre a data
em que entrará em vigor a presente Converlção.
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efeito de registro e em conformidade com o artigo 102 da
Carta das Nações Unidas, uma informação completa sobre
todas as ratificações, declarações e _atas de denúncia que te~
nham sido registradas de acordo com os artigos precedentesA
Artigo 19
Sempre que julgar necessário, o COnselho de -Adrrlinistração da Secretaria Internacional do Trabalho apresentará
à Conferência uma memória sobre a aplícação da Convenção,
e considerará a conveniência de inclui_r na ordem _do dia da
Conferência a questão de sua revisão total ou parcial.

Artigo 20
1. Caso_ a Conferência adote uma nova Convençâo que
implique a revisão total ou parcial do presente, e a menos
que a nova Convenção contenha disposições em contrário:
a) a ratificação, por um Membro, da nova Convenção
revisora implicará, ipso jure, a denúncia imediata desta Convenção, não obstante as disposições contidas no artigo 16,
desde que a nova Convenção revisora tenha entrada em vigor;
b) a partir da data em que entre em vigor a nova Convenção revisora, a presente Convenção cessará de estar aberta,
à ratificação por parte dos Membros.
_ _
2. Esta Co"nvenção continuará em vígor cm qualquer
hipótese, em sua forma e conteúdo atuais, par~ _os Membros
que o tenham ratificado e não ratifiquem a nova Convenção
revisora.

Artlgo 18
O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho apresentará ao Secretário-Geral das Nações Unidas, para

Artigo 21
As versões inglesa _e francesa do texto desta Convenção
são igualmente autênticas.

~---.SENADO

FEDERAL···----.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 68, DE 1991
Dispõe sobre a remuneração dos Senadores.
O Senado Federal resolve:
Art. 1'' É concedida aos Senadores antecipação de trinta e cinco por cento sobre o respectivo
subsídio.
Art. 2• Quando os percentuais de reajuste dos Servidores da União forem diferenciados. a verba
de representação mensal dos Senadores será determinada em valor limitado a 7/10 (sete décimos) do
maior percentual fixado no Anexo I do Decreto-Lei n' 2.371, de 18 de nqvembro de 1987.
Parágrafo único. A pe'rcepção da verba de representação será facultativa, podendo o parlamentar
manifestar-se contrariamente ao seu recebimento até o quinto dia útil de cada mês.
Art. 3' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros a I• de novembro de 1991.
Art. 4• Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 10 de dezembro de 1991.- Senador Mauro Benevides, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu. Mauro Benevides, Presidente. nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

De7.embro de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçllo II)

Quinta-feira 12 9063

RESOLUÇÃO N• 69, DE 1991
Dispõe sobre a remuneração dos Servidores do Senado Federal e dá outras providências.
O Senado Federal resolve:
Art. 1'' É fixado, como limite superior de vencimento, o valor de Cr$623.352,00 (seiscentos
e vinte e três mil, trezentos e cinqüentà e dois cruzeiros) para os cargos de Analista Legislativo do Senado
FederaL
Parágrafo único. O coeficiente resultante do valor definido no caput deste artigo, em relação
ao atual maior valor de vencimento dos cargos de Analista Legislativo, incide sobre o vencimento dos
demais cargos de provimento efetivo do Quadro de Pessoal do Senado Federal.
.
Art. 2• Os valores de retribuiçao dos cargos comissionados .e das funções gratificadas do Senado
Federal passam a ser os constantes nos Anexos desta Resolução.
Art. 3• Sobre os valores fixados por esta Resolução, inclusive os resultantes da aplicação do
parágrafo único do art. 1", incide o percentual de vinte por cento, a título de reajuste.
Art. 4• Os acréscimos decorrentes desta Resolução são extensivos aos servidores do Centro Gráfico e do Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal, cujas tabelas serão aprovadas
pelos respectivos Conselhos de Supervisão.
Art. 5• O disposto nesta Resolução aplica-se, no que couber, aos proventos de aposentadoria
e às pensões decorrentes do falecimento de servidores dos órgãos por ela abrangidos.
.
Art. 6• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a
partir de 1• de dezembro de 1991.
Art. 7• Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 10 de dezembro de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente.
ANEXO I DA RESOLUÇÃO N° , DE 1991
Valores de Retribuiçao dos C.argos em Comissao do Grupo
Direçao e Assessoramento Superiores - DAS
Nfvel

Vencimento

DAS-ó
DAS-5
DAS-4
DAS-3

Cr$
426.504,00
368.399,19
317.678,91
269.597,70

Reoresentaeao
Cr$
383.853,60
90
313.139,31
85
254.143,13
80
202.19~,27
75

%

, DE 1991
ANEXO 11 DA RESOLUÇÃO N"
Valores de Retribuição dos cargos Comissionados de
Assessoramento Té:cnico e Secretariado Parlamentar
Denominação
Assessor TC!cnico
Assessor Té:cnico
Secret. Parlamentar
Secret. Parlamentar

Regime
Jurfd!ca

Vencimento

Cr$

%

Lei 0° 8.112/90
CLT
Lei n° 8.112/90
CLT

269.597,70
269.597,70
198.577,65
456.867,13

75
75

ANEXO JIJ DA RESOLUÇÃO N°

Rcpresentaça.o

60

-

, DE 1991

Valores de Retribuiçao das FunçOe.') Gratificadas

Símbolo
FG-J
FG-2
FG-3
FG-4
Representação de Gabinete

Valor (Cr$)
390.101.35
286.074.28
208.053,85
156.040,47
140.436,42

Cr$
202.198,27
202.198,27
119.146,59

-
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.-------------·SUMÁRIO-------------.
1- ATA DA 234• SESSÃO, EM 11 DE DEZEMBRO
DE 1991
1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Pareceres
Referentes às seguintes matérias:
-Projeto de Resolução no92/91, que autoriza a República Federativa do Brasil a ultimar a contratação de operação de crédito externo, no valor de até CLS Hung.
12,000,000.00 (doze milhões de dólares-convênio), junto
à empresa Medicar Comercial S/A. (Redação final).
-Projeto de Decreto Legislativo n' 123/91 (n' 377-B,
de 1990, na Câmara dos Deputados), que ''aProvaos textos
dos Protocolos I e II de 1977, adicionais às Converi.ções
de Genebra de 1949, adotadas em 10 de junho de 1977
pela Conferência Diplomática sobre a Reafirmação e o
Desenvolvimento do Direito Internacional Humanitário
aplicável aos Conflitos Armados".
- Proj<to de Decreto Legislativo n' 124/91 (n' 95-B,
de 1989, na Câmara dos DeputadOs), que- "aprova o texto
da Convenção n" 155, da Organização Internacional do
Trabalho, OIT, sobre a segurança e saúde dos trabalhadores e o meio ambiente de trabalho, adotada em Geriebra,
em 1981, durante a 67~ Sessão da Conferência Internacional
do Trabalho".
1.2.2- Leitura de projetos

dispõe sobre a criação de Cargos em Comissão. e Gratificações pela Representação de G<..binete-GRG no Qüadro
do Ministério Público Federal- MPF.
- N' 926/91, de urgência para o Projeto de Lei da
Câmara n 9 126/90, que cria a carreira de apoio Técnico-Administra#vo do Ministéljo Público da União e seus cargos,
fixa os Valores de vencimentos, e dá outras providências.
- N~ 927/91, de autoria do Sr. Pedro Simon e outros
Srs. Senadores, solicifarido a realização, em data a ser
designada, de Sessão Especíal Conjunta do Congresso Nacional destinada a homenagear o CentenáriO de Nascimento de Raul Pilla que transcorrerá no dia 20 de janeiro
de 1992.
- N' 928/91, de autoria do Senador Ronaldo Aragão,
solicitando autorização do Senado para desempenhar missão no exterior.
1.2.8 - Leitura do projeto
- Projeto Qe Lei do Senado n" 406/91, de autoria
do Senador Nelson Wedekin, que altera a redação de dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho, a fim de
ajustá-la aõ disposto nO art. 7~, incisO XVI, da Constituição
Federal.
1.2.9- Comunicação
- Do Senador José EdUardo, que se ausentará do
País nos dias 18 e 19 do corrente mês.

- Profeto de Lei do Senado n' 405/91, de autoria
do Senador Telmo Vieira, que dispõe sobre a alienação
de imóveiS residenciais de propriedade da União e de suas
Autarquias, situados nos Estados-membros.
-Projeto de Resolução n' 103/91, de autoria do Senador Maurício Corrêa, que uniformiza O praZo de apresentação de emendas perante as comissões.
1.2..3 - Comunicação da Presidência
- Prazo para apresentação de emendas ao Projeto
de Resolução o" 103/91, lidO anteriormente.
1.2.4 - Discursos do Expediente
SENADOR DIRCEU CARNEIRO - Processo de
informatização nas dgas Casas do Congresso Nacional.
SENADORA JUNIA MARISE - Descaso do Governo Federal com a agricultura e a participaÇáO do Estado
de Minas Gerais no setor.
1.2.5- Fala da Presidência
-- F~na1idade -a~csesSãO destinada ao comparecimento
do Sr. Ministro de Estado do Trabalho e da Previdência
Social, Antônio Rogério Magri, que comunicou a esta Presidência sua vinda às 17 horas.
1.2.6- Apreciação de matéria
- Redação final do Projeto de Resolução n' 92/91.
Aprovada, nos termos do Requerimento n~ 924/91. À promulgação.
1.2. 7 - Requerimentos

1.2.10- Comunicações da Presidência
-Recebimento do Ofício n' S/67/91 (n' 7.972/91, na
origem), do Presidente do Banco Central do Brasil, solici~
tando autorização para que o Governo do Estado do Espírito Santo possa emitir e colocar no mercado Letras Financeiras do Tesouio da Estado do Espírito Santo, para os
fins que especifica.
-Recebimento do Ofício n" S/68/91 (n'' 7.974/91, na
origem), do Presidente do Banco Central do Brasil, solicitand_o autorização para que a Prefeitura Municipal de Palhoça-Se possa contratar operação de crédito no valor de
quatrocentos e quarenta e nove milhões, novecentos e um
qril,_sessenta e cinco cruzeiros e quarenta e cinco centavqs,_
para os fins que especifica.
-Recebimento do Ofício n" S/69/91 (n" 7.973/91, na
origem), do Presidente do Banco Central do Brasil, solicitando al,!torização para que a Prefeitura da Cidade do Rio
de Janeiro possa emitir e colocar no mercado Letras Financeiras do Tesouro Municipal - LFTM - Rio, para os
nnsde-c{ue·espedfíca:- ----------------- ---------------------

- N' 925/91, de urgência para o Projeto de Lei da
Câmara n' 113/91 (n' 2.119/91, na Casa âe orígem), que
-----·-~~-

1.2.11-:- Discursos do Expediente (continuação)
SENADOR PEDRO SIMON- Agravamento da si-.
tuação nacional com a descrença e descaso da população
com as denúncias de corrupção.
SENADOR LOURlVAL BAPTISTA- Homenagem pelos oitenta anos do Professor Hilton Rocha, na
Assembléia Legislativa de Belo Horizonte.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Denúncia
do jornal baiano A Tarde, de 16 de novembro do corrente,
sobre venda de alimentos do programa de distribuição gratuita no Município de Brumado.
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SENADOR ODACIR SOARES- Advertência sobre o risco da invasão estrangeira ã Amazónia com a demarcação da Reserva lanomami, citando o artigo do Senador
José Sarney intitulado "A Amazónia em tempos de cólera'•.
SENADOR HYDEKEL FREITAS- O problema
do menor abandonado.
SENADOR LOUREMBERG NUNES ROCHA Comemoração dos doze anos de emancipação política da
cidade mato-grossense de Sinop.
SENADOR NELSON WEDEKIN -Conseqüência
da aprovação do "Emendão" para a economia nacional.
1.2.I2- Exposição do Ministro de Estado do Trabalho
e da Previdência Social, Sr. Antônio Rogério Mai:ri
1.2.13 --Fase de Interpelações
Senadores Almir Gabriel, Pedro Simon, Nelson Wedekin, Mansueto de Lavor, Jutahy Magalhães, Ronan Tito,
Amazonino Mendes e Eduardo Suplicy.
1.2.14- Apreciação de matérias
- Requerimentos n"'~ 925 a 927/91, lidos no Expediente da presente sessão. Aprovados.
-Requerimento n" 928/91, lido no Expediente da presente sessão. Aprovado, após parecer da comissão competente.
1.2.15- Comunicação da Presidência
- Convocação de sessão extraordináría a realizã.r-se
hoje, às 19 horas e 27 minutos, com Ordem do Dia que
designa.
1.3 -ENCERRAMENTO
2 -·ATA DA 235• SESSÃO, EM 11 DE DEZEMBRO
DE 1991
2.1-ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE

2.2.1 - Requerimentos
N<:> 929/91, do Senador Marco Maciel c outros Senhores
Senadores, de urgência nos termos do art. 336, c, do Regi-_
menta Interno, para a Mensagem n" 301, de 1991 (n" 731191,
na origem), relativo ao pleito do Governo do Estado de
Pernambuco.
- N" 930/91, do Senador Marco Maciel e outros Senhores Senadores, de urgência nos termos do art. 336,
c, do Regimento Interno, para a Mensagem n" 302, de
1991 (n" 732/91, na origem), relativo ao pleito do Estado
do Espírito Santo.
2.2.2- Comunicação
-Do Senador Ronaldo Aragão, de ausencia do País
no período de 14 de dezembro a 6 de janeiro de 1992.
2.3-0RDEM DO DIA
Requerimento n" 811, de 1991, de autoria do Senador
Antonio Mariz, solicitando, nos termos regimentais, a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido pelo Dr. Celso Furtado, por ocasião da solenidade
de entrega do título "Dr. Honoris Causa". Aprovado, após
usar da palavra o seu autor.
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Projeto de Lei do Senado no 228, de _1991, _de autoria
do Senador Humberto Lu_cena, que concede pensão especial a FranciscO -Paula Câildido e dá outras providências.
Aprovado, com emenda, após parecer da comissão competente. À Comissão Diretora, para a redação final.
2.3.1-- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
- Requerimento no 929/91, lido na presente sessão.
Aprovado.
- Requerimento n"' 930/91, lido na presente sessão.
Aprovado.
2.3.2- Comunicação da Presidência
-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se.
hoje, às 19 horas e 35 ininutos, Cóm Ordem do Dia que
designa.
2.4- ENCERRAMENTO
3- ATA DA 236• SESSÃO, EM 11 DE DEZEMBRO
DE 1991
3.1-ABERTURA
3.2-EXPEDIENTE
3.2.1 - Requerimentos
-No 931191, de urgência para o Projeto de Decreto
Legislativo no 143/91, que aprova o texto do Acordo para
Uso Exclusivamente Pacífico da Energia Nuclear, assinado
em Guadalajara, em 18 de julho de 1991, j>em como o
texto do Protocolo Adicional sobre Privilégios e Imunidades ao Acordo em epígrafe, firmado em Brasília, em
20 de agosto de 1991, entre o Governo do Brasil e o Governo argentino.
- N"' 932 e 933191, de urgência para ó Projeto de
Lei da Câmara n" 127/91 (n" 2.088/91, na Casa de origem),
que dispõe sobre parcela do frete pago pelas indústrias
das Regiões Norte, Nordeste. Centro-Oeste e Sul, na aquisição de produtos siderúrgicos laminados planos, comuns
e- revestidos, para efeito de satisfação do IPI.
33- ORDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara n" 128, de 1991 (n'' 2.181/91,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que prorroga o prazo a que se refere o art. 1" das
Leis n"' 8.056, de 28 de junho de 1990, 8.127, de 20 de
dezembro de 1990 e 8.210, de 29 de junho de 1991. Aprovado, após parecer da comissão competente. À sanção.
Redação Final (oferecida pela Comissão Diretora em
seu Parecer n" 514, de 1991), do Projeto de Decreto Legislativo n'' 113, de 1991 (n" 130/89, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Ajuste Complementar de Coo~
peração Científica e Tecnológica, no Campo da Informática
e Computadores, entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da União das Repúblicas Socialistas
Soviéticas, celebrado em Brasília, em 6 de junho de 1989.
Aprovada. À promulgação.
Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional sobre a Mensagem n" 271, de 1991 (n" 567/91,
na origem), de 18 de outubro do corrente ano, pela qual
o Senhor Presidente da República submete à deliberação
do Senado a escolha do Senhor Carlos AlbertO Pessóa
PardeJlas, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil
junto ã República fslâmica do Irã. Retirado da pauta.
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Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional sobre a Mensagem n' 288, de 199_1 (n' 648/91,
na origem), de 19 de novembro último, pela qual o Senhor
Presidente da República submete ã deliberação do Senado
a escolha do Senhor Luiz Jorge Rangel de C~stro, Ministro
de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer
o cargo de Embaixador do Brasil junto à República da
Costa Rica. Retirado da pauta.

Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defes-a
Nacional sobre a Mensagem n• 289, de 1991 (n' 649/91,
na origem), de 19 de novembro último, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Senado
a escolha do Senhor Carlos Henrique Paulíno Prates, Mi~
nistro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República
de Honduras. Retirado da pauta.
Parecer da ComissãO de Relações Exteriores e Defesa
Nacional sobre a Mensagem no 297, de 1991 (n' 694/91,
na origem), de 28 de novembro último, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Senado
a escolha do Senhor Igor Torrescarrilho, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer o
cargo de Embaixador do Brasil junto à África do Sul.
Retirado da pauta.
3.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do ~i.a -·
-Projeto de Decreto Legislativo n" 143/91, em regime
de urgência, nos termos do Requer~rnento n" 931191, _lido
no Expediente
presente sessão. Aprovado o projeto,
sendo rejeitada a emenda, após parecer da comissão competente, tendo usado da palavra os _Srs. Maurfcio Corrê a,
Aluizio Bezerra, Pedro Simon, Esperidião Amin, Humberto Lucena, Eduardo Suplicy, Jonas Pinheiro, Amazonino Mendes, Josaphat Marinho, Marco Maciel, Ronan
Tito e Chagas Rodrigues, tendo feito declaração de voto
o Sr. Jutahy Magalhães. À Comissão Diretora para redação
final.
- Redação finai do Projeto de Decreto Legislativo
n" I43/91, em regime _de urgência. Aprovada. À promulgação.
- Requerimento n" 932/91, lido no Expediente da
presente sessão. Aprovado.
.
__
~Requerimento n" 933/91, lido no Expediente da
presente sessão. Prejudicado.
- RCdação final do Projeto de Lei do Senado n''
228/9L Aprovada, nos termos do Requerimento n' 934/91,
do Sr. Humberto Lucena. À Câmara dos Deputados.

cta

3.3.2- Comunicação da Presidência
- Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 21 horas e 37 minutos, com Ordem do Dia que
designa.

3A- ENCERRAMENTO
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4 - ATA DA 237• SESSÃO, E'\111 DE DEZEMBRO
DE 1991
4,1-ABERTURA

4,2 - Ordem do Dia
-Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n• 271/91 (n• 567/JU, na
origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Carlos
Alberto Pessôa Pardeiias, Ministro de Segunda Classe, da
Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República Islâmica do Irã. Apreciado em sessão secreta.
-Parecer da Coritissão de Relações Exteríores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n• 288791 (n' 648/91, na
origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolba do Sr. Luiz Jorge
Rangel de Castro, Ministro de Primeira Classe, da Carreira
de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador çio
Brasil junto à República da Costa Rica. Apreciado em
sessão secreta.
-:-Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n' 289/91 (n' 649/91, na
origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete â deliberação do Senado a escolha do Sr. Carlos
Henrique Paulino Prates, Ministro de Seguntla Classe, da
Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil jurito à República de Honduras. Apreciado
em sessão secreta.
-Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n' 297/91 (n" 694/91, na
origem). pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Igor Torrescarrilho, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diploma,ta, para exercer o cargo de EmbaiXador do Brasil junto
â Africa do Sul. Apreciado em sessão secreta.
4.2.1- Comunicação da Presidência
Convocação de sessão conjunta a realizar-se amanhã,
âs II horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que designa.
4.2_2- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão

.4.3 ~ENCERRAMENTO
5- ATOS DA COMISSÃO DIRETORA
N" 43 e 44, de 199I.

6- ATO DO PRESIDENTE
- N• 818, de 1991.
7- ATAS DE COMISSÕES
8- MESA DIRETORA
9- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
10- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES.
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Ata da 234a Sessão, em 11 de dezembro de 1991
1a Sessão Legislativa Ordinária, da 493 Legislatura
Presidência do Sr. Mauro Benevides, Dirceu Carneiro

e Rachid Saldanha

Derú

A Comis'sáo Dlretora apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n' 92, de 1991, que autoriza a República Federa·
tiva do Brasil a ultimar a contratação de operação de crédito
externo, no valor de até CLS Hung. 12,000,000.00 (doze mi·
lhões de dólares-convénio), juntO à empresa f-1edicor Comercial SIA.
Sala de Reuniões da Comissão, em 11 de dezembro de
1991. - Mauro Benevides, Presidente - Dirceu Carneiro,
Relator -Alexandre Costa - Rachid Saldanha Derzi.
ANEXO AO PARECER No SSO,Dlõ !Y91
Redação final do Projeto de Resolução n~ 92, de
1991.
.
.

RESOLUÇÃO No
• DE 1991
Autoriza a República Federativa do Brasil a ultimar
a contratação de operação de crédito externo, no valor
de até CLS Hung 12,000,000.00 (doze milhões de dólares-convênio), junto à empresa Medicor Comercial S/A.
Art. to Ê a República Federativa do Brasil autorizada
a contratar operação de crédito externo, no valor de até CLS
Hung. 12,000,000.00 (doze milhões de dólares-convênio), jun·
to à Medicar Comercial S/A.
Parágrafo único. A operação de crédito externo definida no caput deste artigo destina-se ao financiarpento de
85% do custo de aquisição de peças de reposição e equipamentos para os hospitais universitários das Instituições Federais de Ensino, no âmbito da Secretaria Nacional de Educação
Superior- SENESU/MEC.
Art. zo As condições financeiras básicas_ das operações
de crédito são as seguintes:
I) credor: Medicor Comercial S/A;
II) valor: até CLS Hung. 12.000,000.00 (doze milhões
de 'dólares-convênio);
III) juros: 7,5% a.a., pagáveis semestralmente, a partir
da data _de cada embarque;
IV) amortização:
a) da parte não-financiada:
-7,5% após a emissão das guias de importação;
-7,5% contra a apresentação da fatora comercial -e- do
cOnhecimento dó embarque;
b) do principal financiado (85% ):
-em quatorze prestações semestrais iguais e consecutivas, vencendo a primeira vinte e_ quatro meses após a emissão
dos documentos de cada embarque;
c) dos juros:
-semestralmente vencidos, contados a partir de cada
embarque.
Art. 3o A autorização_concedida por esta Resolução deverá ser exercida num prazo de doze meses contados da data
em que a Medico r Comercial SI A considerar eficaz o contrato
de empréstimo.
Art. 4o Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
PARECER N• 551, DE 1991
Da Comissão de RelaçOfS-Ex-ie-riores e Defesa Nacional, sObre o Projeto de Decre"to LegislativO n~ 123, de
1991 (n' 377-B, de 1990, na Câmara dos Deputados),
que "aprova os textos dos Protocolos I e H de 1977,
adicionais às Convenções de Genebra de 1949, adotados
em lO de junho de 1977 pela Conferência Diplomática
sobre a Reafirmação e o Desenvolvimento do Direito
Internacional Humanitário aplicável aos Conflitos Armados.''

Faço saber que o Senado Federal, aprovou, e
eu,
, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,"do
. Regimento Interno, promulgo a seguinte

Relator: Senadora Marluce Pinto
Envia o Exmo Sr. Presidente da RepU.Dlica, no-s termos
doart. 49, inciso I, da ConstituíÇão Federal, o texto dos presen-

ÀS 14 HORAS E 30 MINUFOS, ACHAM,~F.-PRR·
SENTES OS SRS. SJ!NA/JOP..liS:

Affonso C-amargo - Albano Franco -Alexandre Costa - Alfredo C'..ampos - Almir Gabriel - Aluizio Bezerra Amazonino Mendes - Antonio Mariz - Bcni Veras - Carlos
De'carli - Carros Patrocfnio - Chagas Rodrigues - Cid Sabóia de Carvalho- Coutinho Jorge- Dario Pereira- Dirceu
Carneiro - Hlcio Álvares- Esperidião Amin- Jipitácio Cafeteira - Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves - Gerson
camata - Guilherme Palmeira- Henrique Almeida- Humberto Lucena - Hydckel Freitas - lrapuan Costa Júnior Joao França- Joao Rocha- Josaphat Marinho -José liduardo- José Richa- Júnia Marise- Jutahy Magalhães- Lavoisier Maia --Levy Dias - Lourembcrg Num:;S- H.ocha- I.ourival Baptista - Lucfdio Portella - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Marco Macicl - Marluce Pinto - Maurício
Corrêa ~Mauro Benevides -- Meira Filho - Nabor Júnior Nelson Carneiro- Nelson Wedckin- Odacir Soares- Onofre Quinan- Ozicl Carneiro- Pedro Simon - Rachid Saldanha Derzi - Ronaldo Aragao - Ronan '11to - Ruy Bacelar
-Teimo Vieira - Teotónio Vilela Filho - Valmir Campelo
--Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -A lista de
presença acusa o·comparecirnento de 61_Srs. Senadáres. Havendo número regímental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nosSos trabalhos.
O Sr. 1~ Secretáiío procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE

PARECERES
PARECER N• 550, DE 1991
(Da Comíssão Diretoi'a)
Redação fmal do Projeto de Resolução n• 92, de
1991.
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tes Protocolos I e II de 1977, adicionais ãs Convenções de
Genebra de 1949, adotados em 10 de junho de 1977 pela
Conferência Diplomática sobre a Reafirmação e o Desenvolvimento do Direito Internacional Humani~ário aplicável aos
Conflitos Armados.
Acompanha a Mensagem que encaminha os Protocolos,
Exposição de Motivos do Senhor Ministro das Relações Exteriores, que assinala o seguinte:
.. Os Protocolos assinados em 1977 visam à proteção das vítirrias de conflitos armados. Diferenciam-se
os Protocolos por dirigir-se o primeiro ãs vítimas de
conflitos entre Estados soberanos, entre povos coloni-

zados e potências colonizadoras, entre pqpulaçóes de
territóriOs- oêUpadós e forças ocupantes e contra regimes racistas (art. lo parágrafo 4); e o segundo a todos
os conflitos armados não contemplados pelo primeiro
Protocolo, isto é, entre forças dissidente_s dentro de
um Estado, à exceção de distúrbios internos como revoltas e atas isolados e esporádicos de violência ( art.
1' parágrafo 1 e 2).
Como se verifica da leitura dos textos, os Protocolos I e II prevêem a proteção de feridos, doentes
e náufragos; das unidades de saúde e das ambulâncias;
a permissão de sobrevóo de aeronaves de socorro; _a
infonnação ãs fami1ias sobre o paradeiro de seus membros; a proibição de métodos desumanos de guerra;
o tratamento humanitário de prisíoneiros de guerra,
a distinção entre alvos civis e militares; a proibição
do uso da fome como método de guerra; facilidades
necessárias ao desempenho das atividades dos organismos de proteção civil nos territórios Ocupãdos; a proibição de tortura, penas corporais, mutilações e atentados
à dignidade pessoal, garantias de livre defesa e proteção
aos menores.
Considerando que os referidos Protocolos s-e caracterizam por alto teor humanitário e que o de n"' I conta
com a aprovação de noventa e dois países e o de n~
II, de oitenta e dois países, estando abertos á ~desão
de todas as Partes às Convenções -de Genebra de 1949,
ratificadas pelo Brasil em 12 de setembro de 1956,
venho solicitar a Vossa Excelê~cia que;-se·assittfhouver
por bem, se digne enviar ao exame do Congresso Nacional os anexos textos correspondentes."
Trata-se, como se vê do acima exposto, de atas internacionais de grande relevância e de todo convenientes ao interesse nacional, compatíveis, ademais, com o_ ordenamento
jurídico brasileiro, sefa no plano da Lei Maior, seja na legislação infraconstitucional~ pelO- Qtie somos pela aprovação do
presente Projeto de Decreto Legislativo.
Sala das Comiss_ões, 11 de dezembro de 1991.- Lourival
Baptista, Presidente em exercício - Marluce Pinto, Rela tora
- Albano Franco, Relator - Ronan Tito - Pedro Simon
- Jonas Pinheiro - Chagas Rodrigues - Nabor Júnior Telmo Vieira - Josapbat Marinho.
PARECER 1\1• 552, DE 1991
Da Comissão de Relações ExteriOres e Defesa Nãcional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo no 124, de
1991 (Projeto de Decreto Legislativo n• 95-B, de 1989,
na CD), que "aprova o texto da Convenção n~ 155,
da Organização Internacional do Trabalho, OIT, sobre
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asegurança e saúde dos trabalhadores e o meio ambiente

de trabalho, adotada em Genebra, em 1981, durante
a 67• Sessão da Conferência Internacional do Trabalho".
Relator~ Senador Albano Franco
I - Relatório
Em face do determinado no art. 44, inciso I, da Emenda
Constitucional n~ 1/69, o então Presidente da República, Doutor José Sarney, submeteu ao Congresso Nacional, acompanhado da Exposição de Motivos DlE/DAl/SRC/135/PEMU
OIT LOO, do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto da Convenção n" 155, da Organização Internacional. do Trabalho - OIT, sobre "Segurança e Saúde do
s Trabalhadores e o Meio Ambiente de Trabalho."
2. No documento do Itamarati, o seu titular de então
ressalta no item 4 (fl. 6) que:
"4. A Convenção n" 155, recebef..l pareceres favoráveis ã sua ratificação na ComiSsão Tripartite instí-tuída pelo Senhor Ministro de Estado do Trabalho através da Portaria n" 3.233, de 15 de julho de 1987 e
na Comissão de Direito do Trabalho."
-3. Na Câmara dos Deputados, a matéria obteve, na sua
Comissão de Relações Exteriores, parecer prévio da nobre
Deputada Moema São Thiago que, antes de oferecer o respectivo projeto de decreto legislativo, sugeriu, para mais tarde
desistir, a convocação do Deputado Raimundo Bezerra, " ...
para aUdiência sobre a viabilidade de pleno cumprimento do
estatuído nos artigos zn do to e 2~ Capítulos da supracitada
Convenção". Assim, e na qualidade de relatara da espécie,
a eminente Deputada Moem a São Thiago terminou por emitir
parecer fmal pela aprovaçãq do texto da citada "Convenção".
A citada Comissão chancelou, por unan-imidade, o parecer
da relatora, rios termos do Projeto de Decreto Legislativo
em causa.
4. Prosseguindo em sua tramitação na Câmara Baixa,_
o presente projeto de decreto -legislativo obteve um bem lançado parecer de sua Comissão de Trahalho, de Administração
e Serviço Público, bem como parecer da sua Comissão de
Constituição e Justiça e Redação, ambos aprovados, também,
por unanimidade.
5. Ainda na Câmara dos Deputados, a espécie foi discutida em turno único, com aprovação, tendo obtido, igualmente, o placet do Plenário daquela Casa, quanto à redação
final.
II - Voto do Relator
6. A Convenção n~ 155, da Organização Internacional
do Trabalho, ora sob o crivo desta Comissão das Relações
Exteriores e Defesa Nacional, trata medularmente de proposições concernentes à segurança, à higiene e ao meio ambiente
de trabalho, quaisquer que sejam, em princípio, as áreas de
atividade económica. Todavia, a Convenção prevê, mediante
consulta prévia às organizações representativas de patrões e
empregados, a exclusão parcial ou total de sua aplicação a
certas categorias de trabalhadores (Artigo 2). Sejam empregados, sejam funcionários públicos, a Convenção atinge um
universo respeitável de trabalhadores, cuja saúde, física ou
mental, possa ser afetada de tal modo que implique em insegurança e ausência de higiene no trabalho.
7. Como vimos, centro da óticada Convenção em exame,
empregadores e trabalhadores operarão, lado a lado, com
o objetivo comum de prevenii ou reduzir ao mínimo os aciden-
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tes que costumam pór em risco a vida ou a saúde daqueles
que lidam diretamente com máquinas e eqUipamentos. Notamos, ainda, que, de conformidade com seu artigo 4<?, item
I, a Convenção n" 155 institui o sistema -âe consulta prévia
às "organizações mais representativas de empregadores e de
trabalhadores" e respeito às "condições e a prática nacionais",
antes de "formular, pór em prática e reexaminar periodicamente uma política nacional coerente em matéria de segurança
e saúde dos trabalhadores e meio ambiente do trabalho".
8. Entendemos que o Brasil de hoje, no seu esforço hercúleo a caminho da modernidade económico-sociãl, já possui
condições para iriserir rio seu- ordenamento jurídico interno
os benefícios apontados na Convenção n"' 155, da Organização
Internacional do Trabalho. Afinal, propiciar condições de segurança e de saúde ao trabalhador deve ser preocupação primeira e permanente do empregador. Se, no ambiente de trabalho, houver insegurança e/ou risco para a saú~C!- d~ primeiro,
tal fato se refletirá, automática e negatiVamente;-para o segundo. A multiplicação assustadora dos chamados acidentes do
trabalho no nosso País desserve a ambas as categorias e, conseqUentemente, ao-próprio- Brasil. Há, pois, que aproveitar-se
das preposições de que cura a Convenção no 155, proposições
estas que reputamos da mais alta relevância para o aprimoramento das relações capital/trabalho entre nós.
9. Em face do acima exposto, votamos pela aprovação,
na íntegra, do Projeto de Decreto Legislativo em causa, que
"aprova o texto da Convenção n~ 155, da Organização Internacional do Trabalho - OIT -, sobre a segurança e saúde
dos trabalhadores e o meio _ambiente de trabalho, adotada
em Genebra, em 1981, durante a 67• Sessão da Conferência
Internacional do Trabalho".
É o parecer, sub censura.
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 1991.- Lourival
Baptista- Presidente em exercício- Albano Frãnco- Relator - Jonas Pinheiro - Ronao Tito - Marluce Pinto Nabor Júnior- Josaphat Marinho - Telmo Vieira - Pedro
Simon - Chagas Rodrigues.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -O Expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1~ Se_cretáiro.
É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 405, DE 1991
Dispõe sobre a alienação de imóveis residenciais
de propriedade da União e de suas Autarquias, situados
nos Estados-membros.
O Congresso Nacional decreta:, ___
-_,_~
Art. 1" Ficam a União e suas Autarquias autorizadas
a alienar, mediante concorrência pública e com observância
do Decreto-Lei n• 2.300, de 21 de novembro de 1986. os
imóveis re-sidenciais-de sua propriedade, situados nos Estadosmembros da Federação e que estejam ocupados por servidores
públicos civis federais.
Art. zo Nas alienações dos imóveis, iiPiicar-se-ão os
mesmos critérios, procedimentos e requisitos previstos na Lei
n"' 8.025, de 12 de abril de 1990, e seu regulamento, bem
como os direitos e Obrigações ali assegurados aos transmitentes
e aos adquirentes.
-._
_ _-_-_
- .
Art. 3., Esta Lei entra em vrgor na aata de sua publicação.
~ -Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário.
_-

o
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Justificação
Ciente de que a União e suas autarquias estão ultimando
preparativos para a alienação -de imóveis integrantes de seu
patrimônio ao programa de desmobilização emanado das diretrizes do Governo do Presidente Collor, e tendo conhecimento
de que em todos os Estados da Federação existem imóveís
residenciais- regularmente ocupados por servidores públicos
federais e suas respectivas famílias, proponho aos ilustres
membros do Congresso Nacional a adoção dos mesmos critérios e procedimentos consagrados para a alienação dos imóveis
funciqnais situados no Distrito Federal(Lei na 8.025, de 12
de abril de 1990).
.
. .
. . . ... .
_ __
Mister reconhecer que essa iniciatiVa destina-se a evitar
discriminações que pOderiam dar azo a discussões judiciais
que só emperrariam as alienações, em preJuízo da própria
administração pública, visto que muitos servidors ocupantes
_de imóveis da JJnião e de su~s Autªrquias ar-gumentariam
violã.Ção -dO princípio da isonomia consagrado na Constituição
Federal.
Realmente, se há funcionários públicos federais ocupando imóveis da União e de suas_~utarquias nos Estados, tendo
eles a destinação residencial, ~ais do que justo- imperioso
até - será ·esteilder a esses ocupantes os mesmos ónus e
benefícios atribuídos pela referida lei âs ocupações localizadas
no Distrito Federal.
Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1991. - Senador
Telmo Vieira.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 8.025, DE 12 DE ABRIL DE 1990
Dispõe sobre a alienação de bens imóveis residenciais de propriedade da União, e dos vinculados ou incorporados no FRHB, situados no Distrito Federal e dá
outras providências.

................................................. ........................
-

~

DECRETO-LEfN•2.300, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1986
Dispõe sobre licitações e contratos da Administra·
ção Federal e dá outras providências.

(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
- decisão terminativa.)
- -O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -'O projeto
lido, será publicado e remetido à ComisSãO _competente:-Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. to Secretário.
É lido o seguinte

,

0

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 103, DE 1991
Uniformiza o prazo de apresentação de emendas
perante as comissões.
O senado Federal resolve:
Art. 1~ Ficam revogados o inciso I do art. 122, o inciso
I do art. 124 e o art. 232 do Regimento Interno do Senado
Federal.
Art. 2~ O art. 122 do Regimento Interno do Senado
Federal fica acrescido de parágrafo terceiro, com a seguinte
redação:
"Art. 122.
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§ 39 À exceção do relator e até o encerramento
da discussão na comissão, é vedado aos demais senado~

res apresentar emendas às proposições em trâmite nas
comissões após transcorrido o prazo a _que se refere
o § 19 deste artigo."
_ _
__
Art. 3' Esta resolução aplica-se às proposições em trâmite e entra em vigor vi~te dias após a sua aplicação.
Art. 4o Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Em face do que atualmente dispõe o Regirn~nto In~t~f!lC!
do Senado Federal, em seu art. 122, iitciso I, pode o membro
de comissão técnica nele apresentar emendas a qualquer tempo, além dos prazos de vinte dias para os projetas de Código_
e de cinco dias para os demais projetas indicados nas alíneas
a, b e c do inciso II do supracitado artigo _regimental. _
Dessa maneira, tem sido freqüente a âcorrêncía de casos
em que o relator designado em uma comissão técnica qualquer
tenha que refazer o seu relatório em virtude de, quando já
elaborado ou em processo de elaboração do seu rel.?!9rio,
à matéria em apreciaÇão tenham sido oferecíd3s- effiendas por
um outro membro da comissão, fora dos prazos genéricos
de que trata o § I' do art. 122 do texto regimentaL
A técnica jurídica recomenda que os prazos SeJam estabelecidos de forma fatal, a fim de que se P9~~a -~n_tever_ o seu
término. Tal entendimento tem sido adotado no Processo Legislativo~ de uma maneira geral.
A título de exemplo, citamos o caso da Câmara dos Deputados que~ em seu Regimento Interno, aprovado em setembro
de 1989, admitia a apresentação de emendas, por qualquer
Deputado, perante as suas comissões .. até o término da discussão .. (art. 119), ten'!9·_recentemen_t~,_opta~o por ~ma fórm_ula
mais perfeita, alteranâo _o dispositivo regimental respectivo
por intermédio da Resolução n' 10, de 4 de outubro de 1991,
daquela Casa Legislativa, de maneira a uniformizar o prazo
para "cinco sessões, após a publicação de aviso na Ordem
do Diãdas Comissões", no caso de projeto sujeito a apreciação
conclusiva pela comissâo "(§ 1" do art. 119 RI CD).
.
Achamos conveniente à organizaçãO"dos trabalhos legislativos que o Senado"Federal da mesma forma altere o seu
Regimento Interno, de maneira a uniformizar os prazos para
emendas perante as comissões.
_
.
Outro aspecto que ·merece-·sei' teSS.iltado neste proJeto
é a possibilidade de, no curso da matéria nas comissões, serem
feitos entendimentos em torno de uma proposiç_ão que resulte
em emendas, até o término da sua discussão, aS quais poderão
ser adotadas _a juízo do relator.
O prãzo de vinte dias para a entrada em vigor da resolução, no caso de aprovado este projeto, foi estipulado tendo
em vista que o prazo máximo genérico para o exame-de ~ma
matéria nas comissões técnicas é, da mesma forma, de vmte
dias (art. 118, alínea a, RISF).
Pretendemos, assim, que os prazos para apresentação
de emendas, perante as comissões, ãs proposições em trâmite
no momento da publicação da resolução originada deste projeto sejam,- dentro dei possível, respeitados.
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 1991.- Senador
Maurício Corrêa.
LEGTSLAÇA-0 CITADA
REGIMENTO INTERNO DO SENÁDO FEDERAL
CAPÍTULO IX
Das Emendas Apresentadas Perante as Comissões
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Art. 122. Perante as comissões, poderão apresentar
emendas:
I - qualquer de seus membros, em todos os casos;
I I - qualquer Senador:
a) aos pro jetos de código;
b) aos projetas de iniciativa do Presidente da República
com tramitação urgente (Const., art. 64, § to;
c) aos projetes referidos no art. 91.
§ 19 No caso do inciso II, o prazo para a apresentação
de emenda contar-se-á a partir da publicação da matéria no
Diário do Congresso Nacional, sendo de vinte dias para os
projetes de Código e de cinco dias para o~ demais projetes.
§ 29 Nos avulsos da Ordem do Dia consignar-se-á a
existência de projetas em fase de recebimento de emendas,
com a indicação da comissão que deverá recebé-las, do prazo
e do número de dias transcorridos
Art. 124. Terá o seguinte tratamento a emenda apresentada na forma do art. 122:
1) no caso do inciso I, será considerada inexistente quando não adotada pela comissão;
2) no caso da alínea a do inciso II, será encaminhada
à deliberação do Plenário do Senado, com parecer favorável
ou contrário;
3) no caso da alínea b do inciso II. será final o pronunciamento, salvo recurso interposto por um décimo dos membros
do Senado no sentido de ser a emenda_ submetida ao Plenário,
sem discussão;
4) no caso da alínea c do inciso II, será final o pronunciamento da comissão. salvo recurso inte'rposto para discussão
e votação da proposição principal.
SEÇÃO VI
Das Emendas
Art. 232. A emenda não adotada pela comissão (art.
124, I) poderá ser renovada em plenáriO, salvo sendo unânime
o parecer pela rejeição.
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania
e Diretçra)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O projeto
lido será publicado e distribuído em avulso, e ficará sobre
a mesa durante cirl.cõ sessões ordinárias, a fim de receber
emendas.
Findo esse prazo, será despachado à~ Co!lliss6es de Constituição, Justiça e Cidadania; e Diretora.
O Sr. Dirceu Carneiro, I" Secre!~rio tkixa ªcadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Rachid Saldanha
Derzi, 3" Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Há
oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Carneiro.
O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB - SC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)_--Sr. Presidente.
Srs. Senadores, estamos trazendo à tribuna do Senado, hoje,
um assunto de vital importância para o desempenho do Parlamento Brasileiro e, particularmente, para a sociedade brasi~
Jeira naquilo que diz respeito à cidadania, ao direito individual
e coletivo e, também, à consolidação da democracia.
.
Refiro-me ao terna informação, que é a matéria-prima
mais abundante na face do planeta, haja vista o seu processo
de multiplicação, geração e quantificação. diferente de outras
maté~ias-primas.
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E a informaÇão wna ctas partes víta:ís~ pãr~r o"--aesenVoivimento da civilização que talvez mais cresça. A cada quatorze
meses dobra-se a quantidade de informação disponível no
planeta e é possível, evidentemente, que algumas sejam extremamente perecíveis, como uma nOtíCia cOfriQüi!ira- dejO!itii
ou algo que não tenha importânCia maior quanto à perenidade.
Mas, outras infOrmações são perenes, como as de natureza
científica, as descobertas, as proposituras dessa área vital para
o desenvolvimento dos povos, que são as tecnologias.
De modo que o assunto informação toca de perto os
parlamentos· de todo o mundo - nossa matéria-prima é a
informação.
Desde que eleito para a Câmara dos Deputados, representando o Estado de Santa Catarina:, procurei estudar essa
questão das informações, porque percebia que a estrutura
do Parlamento brasileiro- partiCularmente naquele momento a Câmara _do_s Deputados - não estava bem adequada
para responder às necessidades parlamentares. Apenas alguns
setores da Câmara dos Deputados dispuilharn de acesso a
pequena parte das informações.
-A Mesa da Câmara obtinha o _maior número de infounações junto_ com alguns setores administrativos, enquanto a
grande maioria- dos Deputados naquele perfodo não tinha
acesso às informações; corriam e navegavam no escuro, quanto a este aspecto fundamental para o desenvolvimento do
Parlamento e para a produção de boa qualidade de leis.
Eu, que sempre estive vinculado à Comissâo de Ciência
e Tecnologia da Câmara, como membro, Presidente e VicePresídente, dllrante todo o meu mandato naquela Casa, fiz
um grande esforço para informatizá-la, pois aquele órgão sequer possuía um terminal de computador ligado à área.
A pobreza do setor de informação, naquele período, na
Câmara dos Deputados, era muíto grave e as minhas tentativas
em mudar tal situação não lograram êxito.· Discuti com o
Presidente da Câmara_ à época, discuti com Deputados e lutamos para que pelo menos o Prodasen aumentasse o número
de terminais eXistentes para que os Deputados a eles tivessem
acesso. Mas, a nossa limitação tecnológica a partir do Prodasen
não viabilizava essa ampliação desejada, pois a saturação dos
condutos de cabos já era uma realidade. Por outro lado, 9
nível de resposta do sistema de terminais_ implantado, tipo
tela teclado, já não respondia às necessidades mais ágeis das
informações que os Deputados desejavam.
Acabei encerrando minha participação na Câmara dos
Deputados sem ter avançado quase nada nessa área.
Quando fui escolhido pelos catarinenses para exercer o
papel de representante do meu Estado no Senado, encontrei
aqui um ambiente bem mais favorável para o avanço· na questão das informações. Participei da Mesa, como 3o Secretário,
na Presidência do Senador Humberto Lucena, e nesta encontrei boa vontade quanto ã modernização do processo no trato
das informações,-·particularmcnte um instrumental de informação.
Não cessamos de trabalhar nesse sentido para chegar ao
nível desejado pelos Parlamentares, de acesso às informações
tratadas,_ disponíveis, rápidas, para que a qualidade do processo_ legislativo melhorasse.
Estive em quase -todos os países da Europa Ocidental,
estudando cada um dos parlamentos e, particularmente, o
relacionamento do Legislativo e do Executivo no trato das
informações. Verifiquei que, nos eStados europeüs que têm
a democracia estabelecida por muito tempo, a questão das
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informações flui, particularmente fácil, do Executivo para o
Legislativo.
Na França, numa ordem de 80%, flui espontaneamente
do Executivo para o Legislativo. Apenas 20% ficam à mercê
dos requerimentos dos Parlamentares, parece-me que em torno de 12%, acesSéidos a partir de requerimentos; e 8%-de
informações tipo segredo _de estado, reservadas, secretas, são
de acesso mais complicado.
Países como Portugal e Espanha, que saíram de um regime autoritário muito reCenteffieilte, eSlãó em extrema pobreza
quanto ao fluxo de informações entre Executivo e Legislativo.
A Itália, que há 40 anos ou mais teve regime autoritário,
ainda sofre seqüelas de-sse relacionamento de informações relativo ao Executivo-Legislativo.
Nó_s, aqui no Brasil, também, enfrentamos esse desafio.
Há duas questões, uma interna, que diz respeito à modernização do nosso equipamento de trato de informações, e outra
externa, que é a -conexão dos equip-amentos de todo o nosso
parque de informática com os mais de 500 bancos de dados
disponíveis no setor público brasileiro.
Quando fui indfcado pelo meu Partido para participar
do acordo interpartidário como 19 Secretário da Mesa Diretora
da Casa, numa agradável surpresa, ao levantarmos o tema,
tivemos uma resposta mais do que pronta, devido a um entendimento anterior do Presidente Mauro Benevides e de toda
a Mesa Diretora, no ·sentido de considerarmos como prioridade número um essa questão de atualizaçãcrdo nosso parque
de informática; o Senado, pioneiro a nfvel internacional, há
questão de uns 17 anos, estava, agora, .Pastante defasado em
rel~ção àquilo que a tecnologia de informática atual nos-oferece.
A primeira decisão da Mesa foí no sentido de ·considerar
prioridade número um a informatização do Senado.
Partimos, entãO, do modelo existente, pioneiro em nOsso
País e a nível internacional também, pois, pelas informações
que colhemos ao longo de nossas viagens e estudos sobre
a matéria, ficou evidenciado que o Senado foi o primeirO
parlamento do mundo a ter esse nível de informação, mesmo
quando ainda se fazia necessário preencher formulários para
que fossem passados à memória do computador. Numa segun~
da etapa passou-se da informa_ção em formulário de papel
para o computador a ter terminais, que embora ainda um
pouco lentos, tipo tecla/tela, serviram para descentralizar as
informações dos nossos mais de 40 bancos de dados para
as Assembléias Legislativas, para todos os setores que tinham
interesse ou necessidade de vinculação com esse sistema de
informação, já bastante moderno naquele período, e que possuía uma verdadeira riqueza depositada sob forma de dados,
de que a sociedade brasileira tanto necessitava e o Parlamento
mais ainda.
Após essa etapa do sistema já descentralizado, de algum
modo começamos a entrar na etapa dos ·microcomputadores.
Verificamos que aquele sistema tecla/tela estava bastante lento
em- felação ao mais ágil, mais descentralizado, de que se necessitava. Por qué? Porque todas as informações contidas em
mais de 1.400 terminais de to_do o Brasil e, aqui particularmente, no Congresso Nacional, estavam conectadas a um único computador. Evidentemente, em períodos de pico de demanda, a resposta perdia um pouco a sua eficiência e demora·
va-se mais tempo para obter os resultados, portanto, já entrando num processo de obsolescência e desatualizaç·ão.
Foi exatamente nesSe momento que a Mesa Diretora,
esta Mesa, assumiu a responsabilidade de administrar a Casa.
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Exatame-nte ã partir da primeira decisão tomada pel~_ Mte_sa.
de considerar a questão da informática corno prioridade para
o desempenho, para a qualidade, para a produtividade do
Legislativo Federal - , e particularmente enfoco o Senado_
- é que se começou a estudar um novo cenárío tecnológico
para trazer ao alcance dos nossos usuários, internos e externos.
Neste aspecto tenho que registrar que as metas foram
estabelecidas pela Mesa, e o planejamento proposto pelo Prodasen, através de um compromisso perfeitamente identificado
com as etapas a serem vencidas; esse planejamento foi submetido ã Mesa e aprovado. Agora, neste momento, ao final
do primeiro ano da administração desta Mesa Diretora, já
posso comunicar à Casa que alcançamos um nível extraordinário de sucesso nesse empreendimento.
O Sr. Mauro Benevides -Permite-me V. Ex~ um aparte,
nobre Senador?

O SR. DIRCEU CARNEIRO- Com todo prazer é mÜíia
honra, ouço o Presidente Mauro Benevides_, que, sensível
a essa questão, tinha a convicção de que a mod_ernização
do setor de informações era prioridade.
O Sr. Mauro Bfmevides- Nobre Senador Dirceu Carneiro, quero dizer a V. Ex~ que este relato feito na tarde de
hoje por V. Ex~, to Secretário da Casa, faz com que iniciemos
uma avaliação do que representou, neste ano legislativo, o
trabalho levado a efeito pela Mesa Diretora. Todos nós V. Ex', os demais companheiros da Mesa e eu- que fornos
guindados a essa condição de integrantes da Comissão Diretora pelos nossos Pares no Senado Federal, assumimos um
compromisso de moderniza-lo, a fim de que ele pudesse ainda
melhor servir aos interesses da sociedade brasileira. Uma das
metas que se insere nesse contexto de ~odernização é,,obviamente, a informatização de tcda a Casa, nós, obstinadamente,
iniciãffios o·cumprimento de todo o cronograma estabelecido.
Recorde-se que V. Ex' participou comigo, com os demais
membros da Mesa e outros integrantes desta Casa, de significativos eventos que indicaram, exatamente, a pertinácia de todos
nós na consecução dessas metas, desses programas; o cronograma estabelecido pelo Prodasen, nós o estam9~ cumprindo
exemplarmente. _Veja-se que assistimos à informatizaÇão da
Secretaria.Qe"rã.l da-Mesa e do Expediente; e estamos próximos a alcançá~Ja na Subsecretaria de Taquigrafia e na Secretaria Legislativa. É nossa meta alcançar também a Secretaria-Geral do Congresso Nacional. Tudo isto são etapas que
estamos vencendo gradualmente ou tentando alcançar dentro
dessa linha de permitir ao senado funcionar da melhor..maneira possível, para atender aos anseios da comunidade. E intenção minha, no finãl da sessão legislativa, na próxima segund~
feira, dia 16, até mesmo a_o anunciar a sinopse dos trabalhos,
das proposições votadas no âmbito do Senado, e quem sabe
também do Congresso, reportar-me àquilo que administrativamente coube a V. Ex~, a mim e aos outr9s colegas registrar
como fatos auspiciosos nessa fase de -pfimeiro ano da nossa
gestão à frente do Senado Federal. A obsolescênci-ª'-a, que
V. Er aludiu caracteriza-se na estrutura tecnológica do próprio Prodasen. Mas vamos superar essa obsolescência, não
apenas pelo idealismo daquela equipe que ali está trabalhando
infatígavelmei:tte, mas também com o propósito de renovar
o setor de computação da Casa. V. Ex~, que se tem identificado
tão bem com esse trabalho, sabe que os computadores de
que dispomos estão ultrapassados pela moderna tecnologia.
Não podemos mais conviver com computadores que vêm funcionando há 19 anos. V. Ex~ sabe que todos nós estamos
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empenhados em obter os recursos que garantam no menor
espaço de tempo possível - talvez até este ano tenhamos
os recursos que permitam ao Prodasen um equipamento que
esteja à altura das e'figências çf_e um Congresso moderno um Senado que funcione de maneir~ a atender aos r~_çlamos
da sociedade brasileira. Portanto, consigno, neste instal]._te_,
esses êxitos iniciais. Pode V. Ex~ ficar certo, e podem os
nossos 80 Senadores também disso conscientizar~se:_ va_moscontiiJ.uar envidando esforços de maneira obstinada, pertinaz
e constante para que o Senado, nessa linha de modernização,
possa a_tender a toda essa demand_a daqueles que buscam os
riossos dados, as nossas informações e querem naturalmente
que aprimoremos a sistemática de funcionamento desta Casa.
O SR. DIRCEU CARNEIRO- O nosso Presidente citou
exitaritente a questão nuclear do nosso desafio - a obsolescência do sistema instalado há 17 anos. ~s 1119dernas çonquistas, rapidíssimas na informática, logO transformam esses equipamentos, às vezes, de um ano para o outro, e muito maiS_
d_e uma década para outra.
-- Essa é a questão fundament?J. Para que o s_enado~ o
C9ngresso Nacional, tivesse c_::ondições de atender a_ dem_anda
interila dos parlamentares e da administração da Casa e mais
tãlvez do que a demanda interna, a socie_dade brasileira como
um todo, ele precisava dar um passo tecnológico. E esse passo
te.cnoJógico nãO custa pouco. Custa recursos importantes e
volumosos.
. _Mas diante do exame da questão custo-benefício de uma
decisão dessa natureza, sempre faço a seguinte colocação:
o que é mais caro para a sociedade brasileira? Gastar 10
bilhões de cruzeiros na modernização do trato das informações
e colocá-las à disposição de toda a socieda-de o_u ter um Congresso ineficiente que não garanta a qualidade das leis, não
garanta a velocidade do desempenho, porque não tem instrumentos necessários? Não tenho dúvida em responder que o
caro para a sociedade é um Parlamento ineficiente; mais caro
do que investir 10 bilhões ou o quanto seja necessáriõ para
C()_nsolidar a democracia, para ampliar a dimensão dª cidadania. Acessar as inforinações e melhorar o desempenho deste
Parlamento é al_go barato, em termos materiais.
- Queria dizer ainda que aqui neste disquete está a Constituição do nosso País. Neste pequeno disquete de 360 Kbytes
está contida a ConstituiÇãõ-âo nosso País! Isso é apenas para
exemplificar que a facilidade de armazenar informações e imediatamente dispor delas é uma das necessidades dos tempos
mOdernos. Dentro de um disquete como este que tenho em
mãos está o Regimento Interno Ja Casa. Apenas com dois
toques no microcomputador podemos acessar o conteúdo que
n_os inte~essar, através de uma palavra-chave. O texto aparecerá na tela do computador. Isso aumenta enormemente a
velocidade das informações. Esse é um processo de descentralização da utilização da informática.
Eu gostaria de falar, dando continuidade a este pronunciirilento, sobre o- passo que estamOS dando nesse sentido.
Estamos adotanto urna arquitetura de sistema de informação,
denominada Re_de, corno se fossem anéis, onde podemos estabelecer um anel inicial a nível de departamento ou a nível
de um gabinete, ou a nível de um setor administrativo da
Casa; ou, a exemplo do que está sendo feito na SecretariaGeral, onde, no sistema de arquitetura chamado cliente-ser~
vi dor, ter-se-á um indivíduo trabalhando suas informações
no seu microcomputador e ligado a outro microcomp-utador
de maior porte que centralizará todas as informações daquele
departamento. E este servidor, por sua vez, terá seu micro-
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computador ligado a um anel maior, que é o anel da Instituição, no caso o Senado Federal, onde já não são mais maio
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de informações da forma como usualmente tem ocorrido, e
isso demanda tempo e ele tem sido o nosso maior inimigo.
frame, são o Centro de Processamento de Dados, que são Não raro defrontamo-nos com situações extremamente advero núcleo, o coração e a -parte mais importante do sistema. sas~ porque, premidos pela angústia do tempo, não temos
O próprio centro, o próprio main frame já é um anexo, já mais espaço, e algumas vezes somos convocados a votar com
é uma ligação apenas com esses anéis por onde vão circular algum desconhecimento, seja sobre os a-spectos específicos
todas as comunicações e as intercomunicações de dados de da matéria, seja até sobre conhecimentos genéricos. A medida
que tanto necessitamos para exercer melhor o nosso papel. proposta, e já em execução, pelo que observo, vem em socorro
Então, essa atquitetura que estamos adotando agora é absolu- em momento próprio. Entendo ser dever de cada membro
tamente moderna. Não existe nenhuma mai-; mede ma no Bra- desta Casa parabenizar este esforço e, ao mesmo tempo, regosil, não existem mais do que três instituições, incluindo o zijarmo-nos com a possibilidade de, com esta medida, agilitarSenado Federal, que estejam trabalhando nesse cenário e nes- rnos nossas tarefas. Desta sorte, Sr. Senador, minhas palavras
são de encorajamento e de parabenizações neste sentido. Muisa arquitetura aqui no Brasil.
Por outro lado, para nos assegurarmos -de que esta é to me alegrou a exposição de V. Ex~
uma decisão que vai ter um mínimo de durabilidade no cenário
O SR. DIRCEU CARNEIRO - Agradeço o aparte de
futuro, visitamos vários laboratórios das empresas que produ- V. Ex•, que confirma a expectativa da Mesa, no sentido d~
zem informática no mundo e verificamos que o que esiá piõje- que os Srs. SenadOres ajudariam, ãpoiafiam, reivindicariam,
tado até o ano 2000 é algo compatível com o sistema que inclusive, presteza na execução desses objetivos.
E colho, com o aparte do Senador Amazonino Mendes,
estamos adotando aqui, ou seja. a evolução de dados para
a evolução da voz e da imagem, o chamado sistema de multi- a informação de que, quando presidiu a Comissão que tratava
mídia. Com esse sistema, poderemos transmitir pelos nossos das fraudes da Previdência, teve para o seu apoio um trabalho
microcomputadores imagem, voz, dados, e textos, eviden- pioneiro, inclusive, no sentido de cruzar informações, de armazenar os dados, de_ preparar o trabalho de inquérito com um
temente.
De modo que, visualizando essa evolução do setor de instrumental mais apropriado do que as simples indagações
informática do mundo todo, o Senado Federal situou a sua ou a simples audiência das figuras que para lá eram convocadas. Aquilo ainda era um passo iniCiaL
opção neste patamar.
Espero que consigamos dar muitos passos além daquele
Agora, para dar um passo tecnológico dessa natureza,
precisamos também mudar uma parte do nosso sistema de que S. Ex~ já consegiu. Pela experiência qu'---e temos em Comiscomputação central, porque a plataforma em que estávamos sões Parlamentares de Inquérito, S. Ex' foi muito exitoso
trabalhando neste nível de terminais já não se compatibiliza com esse instrumental e com a inteligência de que é dotado,
como sistema de redes. E foi por isso que tivemos que recorrer _ _ r,aquele trabalho.
Esperamos, com esse conjunto de medidas e de instrua um crédito, e o nosso Presidente já alcançou suce_sso, porque
já recebeu aqui na Casa essa solicitação orçamentária dirigida mentais, conseguir alcançar que ainda este ano o Senado rece~
ao Presidente da República e que esperamos seja aprovada ba, com a última partida que está para chegar, mais de 250
ainda este ano. para aquisição de mais um computador central microcomputadores que vão fazer esse papel da descentraque será a base, onde se instalará a plataforma para operar-se lização, onde cada gabinete será um centro certo de processatodo esse novo sistema de informações.
mento de informações; que iiá criar em ciina dessa atividade
Objetivamos alcançar a este nível, para que todos os extremamente excitante, do ponto de vista da inteligência
gabinetes dos Srs. Senadores tenham computador e urna rede humana. E, por outro lado. dentro de um sistema operacional
de micras atenda às comissões; todos os setores adminiStra- amigável, que são os sistemas que utilizam ícones, imagens
tivos da Casa terão o seu instrumental de trabalho, bem como para acessar, muito melhor do que aqueles que precisam de
Uma codificação comPlicada p-ara ·acessar os diversos prograo plenário.
Se os Srs. Senadores o desejarem, podemos estabelecer, mas.
Por outro lado, salientaria- também que é um direíto- do
com os mecanismos tecnológicos de que dispomos. uma forma
de votação do próprio gabinete, ou seja, se o Senador o dese- cidadão brasileiro acessar as informações. Por conseguinte,
jar. não precisará deslocar-se ao plenário para votar; se for não podíamos concentrar todas as informações em Brasília
o caso, quando estiver Viajã.ndo, poderá votar até mesmo para que os brasileiros do Norte, do Sul, do Sudeste, do
do lugar em que se encontre, através dos pro~essos modernos Nordeste, ou· do Centro-Oeste do País tivessem -Cfue ace"ssar
com absoluta segurança do ponto de vista da fidelidade ao Brasília para alcançá-las.
Ao tratar dessa questão, verific::tmos que o Brasil não
voto. Não há nenhuma possibilidade, portanto, com os instrumentais que já temos, de que o voto possa ser exercido por tem ainda uma sistematização de distribuição de informações
implementada. Estamos pensando em propor um sistema desoutra pessoa que não o próprio Senador.
centralizado de distribuição de informações, que cada regíão
O Sr. Amazonino Mendes- O nobre Senador me permite poderá acessar. através de sistemas de distribuição, que poderão ficar ao encargo da iniciativa privada e, com a freqüência
um aparte?
necessária, alimentados pelos bancos de dados do Senado
O SR- DIRCEU CAR:JIIEIRO--'- Com todo o prazer, ouço
FederaL
o Senador Amazonino Mendes.
Esse sistema está-se viabilizando através dos discos óticos,
O Sr. Amazonino Mendes - Somente para congratu- os CD roons.
lar-me com a direção da Casa, com relação a esse esforço
Essa tecnologia dos discos Qticós, uma das mais avançadas
extraordinário" paia nlode-rriízar o Senado. É verdade que os da atualidade, tem urna tal capacidade de armazenamento
Senadores vem-se ress~ntindo de meios para maior solução de dados que. talvez, cem mil discos consigam conter todo
dos seus encargos, devido à ~ependência exclusiva da coleta o conhecimento da humanidade até agora acumulado. Isso
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para dizer que a capacidade desses discos é fantástica, pois
com eles podemos trabalhar a distribuição de informações
de natureza jurídica, de natureza jurisprudencial, de natureza
legislativa, só para citar esses três bancos de clados, onde
as organizações da sociedade, como sindicatos, federações
e associações de todas as naturezas podem acessar informações
com grande proveito para o seu trabalho, com grande proveito
para o próprio Poder Público, que também poderá acessar
a nível local. Com toda essa plataforma de_ equipamentos
e de visão no trato das informações, permitiremos que os
cidadãos brasileiros se tornem mais cidadãos. Isso é o objetivo
máximo de quem representa a cidadania, como os parlamentares do Congresso Nacional.
Por outro lado, também situaríamos qUe e-XISte- urDa grande dificúldade de o Legislativo acessar as infÇ>rmações do Executivo. Por que existe essa dificuldade? Porque o regime autoritário brasileiro fei Com que as informações disponíveis pelo
Executivo fosserri-trancadas como um esquema de poder. Ora,
todos sabemos que informação é p_oder. E, portanto, o Executivo autoritário sempre-se cefcoi.J de muita reServa quanto
à distribuição e democratização das informações. E, hoje,
o Congresso Nácional, que tem o direito elem_entar de acesso
às informaçõeS, tem enorme difículdade de acessar os bancos
de dados controlados e gerados pelo Executivo.
Tentei propof uma abertUrà Compulsódá desses bancos
de dados via legislação, e o Senado aprovou um projeto de
lei da nossa autoria- que hoje está na Câmara, aguardando
a deliberação daquela Casa - , que obriga a todos os bancos
de dados de natureza pública do País serem abertos, particu·
Iarmente ao Legislativo, que tem necessidade de acessar essas
informações para legislar sobre todas as questões afetas à
responsabilidade desta Casa.
Quem tem as informações deposita dás d3. -área da agricultura são os detentores dos institutos que pesquisam, que geram
informação na área agrícola, portanto, O Executivo. Se formos
examinar a questão dos transportes, quem tem as informações
a esse respeito, as__ est~tísticas, aquilo que é o implemento,
o insumo necessáriO para a boa qualidade_ da lei? Também
é o Executivo.
Portanto, o Legislativo tem que acessar para que a qualidade da lei brasileira seja melhor.
Nesse aspecto, tanto o Prodasen, que está sendo dirigido
pela Secretária Executiva Regina, como toda a Casa, têm-se
esforçado no sentido _de fazer com que essas informações sejam
alcançadas pelo nosso sistema de informática e que o nosso
legislador, o nosso Parlamentar possa receber as informações
de modo tratado, porque não basta uma quantidade enorme
de dados.
Aqui neste plenário, através de um requerimento, o Senador Jamil Haddad já sentiu esse problema de perto, concretamente, quando recebeu uma montanha de papel, que não
tinha valor maior do ponto de vista da tecnologia que t~mos
hoje, da Ministra Zélia Cardoso de Mello.
Deveríamos ter recebido uma fita magnética com as informações e tê-las processado dentro _do nosso sistema, ou elas
deveriam ter vindo de modo acessível e rápido.
Não basta que peçamos uma informação, que ela demore
os 30 dias regulamentares ou constitucionais pai~l"Chegar até
aqui é que n6s, depois, tenhamos que levar seis meses para
analisá-la, porque vem num aspecto primitivo, que não corresponde ao nível tecnológico do País, nem de um governo que
se preze.
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De modo que, por tudo isso, a Casa está dando um gigantes_co passo na questão tecnológica. O Senado Federal, e espero, também a Câmara dos Deputados vão estar, ao final desse
projeto - que deverá ser concluído no ano vindouro - .
preparados, aparelhados para ingressar no próximo século
com a melhor tecnologia disponível no trato das informações.
Tenho certeza de que o Congresso Nacional será melhor.
Todos os anos que passam no regime democrático, as instituições devem aperfeiçoar-se. Não tenho dúvida nenhuma de
que o Congresso Nacional e o Senado Federal vão ser melhores, mais eficiefltes, mais produtivos e vão tei um produto,
que é a lei, de melhor qualidade.
Para sintetizar tudo isso, quero citar as palavras do Presidente Mauro Benevides que_, ao ver o cronograma do Prodasen
e os prazos que lá estão postos, disse que apenas respeitará
os prazos de licit?çáo exigidos por lei e que, no que depender
da nossa instituição, do Prodasen, serão todos os prazos encurtados. Parece-me que isso define a pressa de chegarmos a
esse objetivo que tanto almejamos e nós, que trabalhamos
com informação, teremos a melhor tecnologia para o trato
das informações.
Era isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que pretendia
deixar registrado nos Anais da Casa e levar ao conhecimento
de todos os Srs. Senadores; esse aspecto dirá de perto do
nosso trabalho, do nosso dever, da nossa representatividade
aqui e do nosso objetivo democrático alcançado.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Com
a palavra a nobre Senadora Júnía Marise.
A SRA. JÚNIA MARISE (PRN - MG. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, frutos amargos têm ·sido colhidos no Brasíl
ultimamente porque o Governo Só tem fel to espalhar, no
campo, sementes de desesperança e ceticismo, levando a agricultura brasileira ao mais desal_entado e perplexo quadro de
pessimismo.
Na verdade, encontra-se arruinado o projeto dos anos
70, de transformar o Brasil em potência agrícola, capaz de
alimentar as populaçües de todos os quadrantes do mundo.
A atual situação do setor agropecuário brasileiro é hum i·
lhante. De país exportador de alimentos em passado recente,
passamos hoje â vergonhosa condição de país importador.
-As estimativas mais otimistas acenam com a necessidade
de que nossas importações de alimentos, no ano em curs-o,
cheguem a seis milhões de toneladas de grãos, ao custo de
2 bilhões de dólares. Há, no entanto, aqueles que afirmam
que estamos importando, na verdade, 7 milhões de toneladas
de a!jmentos, sem contar que estamos utilizando as reservas.
disponíveis. hoje reduzidas de 9,7 milhões de toneladas para
uma estimativa de apenas 2,9 milhões de toneladas, "nível
absolutamente crítico", segundo avaliação do setor.
Tendo em vísta o reduzido volume do estoque de passagem mencionado, prevê-se que, no próximo ano, chegue o
Brasil à necessidade de importações de mais de 14 milhões
de toneladas de alimentos, com a utilização de divisas da
ord_em de 3 bilhões de dólares, considerados os preços atuais.
Levando-se em conta, porém, o expressivo aumento daparticiPélção brasileira no mercado interpa_cional cje alimentos, estinia-se que os -preços serão em -muito elevados, o que poderá
exigir do País o desembolso de até 5 bilhões de dólares.
Com o atual volume de importações, o Brasil assume
o posto de terceiro maior importador mundial de alimentos,
superado apenas pela União Soviética· e pelo Japão.
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Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O fracasso brasileiro na agricultura tem explicação óbvia:
o descaso com que o setor vem sendo tratado pelo Governo.
Ao invés de progressos, estamos armazenando fracass.os
na área, apesar das intenções do Governo, as diretriz~s e
os planos oficiais para modernizar a agricultura brasileira e
as propostas constantes do documento ''Diretrizes de_Ação
do Governo Collor", que definia, para 1994, uma meta de
produção de 94 milhões de toneladas de grãos, que, sem dúvida, constitui um desafio embora ainda muito distante do índic~
recomendado internacionalmente, de uma tonelada por habi-~.

.

Isso posto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, por conta de
um desastrado plano agrícola, implementado durante o ciclo
relativo à última safra, nossa produção de grãos caiu, este
ano, para algo em torno de 56,7 milhõ~s de toneladas. Para
a próxima safra, não há, infelizmente, indícios concretos de
aumento de produção.
Na verdade, a situação da agricultura brasileira é crítica
já há alguns anos, mas o setor estâ agora, inexplicavelmente,
sendo precipitado em abismo de colossal profundidade_.
A rigor, a evolução da safra brasileira de grãos ?egue
agora trajetó_ria descendente. Estamos caminhando celeremente para retornar aos níveis de 1984.
Na produção de grãO::i_- é importante revermos esses
números para avaliarmos a evolução de nossas últimas safras
-,alcançamos, cm 1984,52,7 milhões de toneladas; em 1985,
chegamos a 59,4 milhões de toneladas~ em 1986, regredimos
para 54,8 milhões de toneladas; no ano seguinte, !!m l98'Z,
saltamos para 64,5 milhões de toneladas; cm 1988, realizamos
pequeno progresso, chegando aos 65,7 milhões de toneladas;
em 1989, chegamos ã nosso recorde, com a produção de 71,8
milhões de toneladas~ em 1990, recuamos para 56, l milhões
de toneladas e, em 1991, estacionamos em patamar muito
próximo ao do ano anterior, com a produção se avizinhando
dos 56,7 milhões de toneladas.
Evidentemente, se as safras estão decaindo,_ também se
encontra em queda a aquisição de insumos e equipamentos
agrícolas.
A demanda de tratares, antes situada cm média na casa
das 45 mil unidades_ anuais, decaiu, cm 1990, para 22 mil
unidades, prevendo~se que seja rebaixada no ano corrente
para 15 mil unidades.
A redução nos defensivos agrícolas foi de 11% em 1990.
Em 1991, a queda já alcançava 15%, somente até_ o_mês.de
julho.
As sementes melhoradas também tiveram o volume de
vendas diminuído: na safra 1989190, o percentual de queda
foi de 19%; na safra 1990/1991. o decréscimo foi de7%.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Pretendendo agora discorrer sobre a agropecuária mineira, sinto-me _ao mesmo tempo orgulhosa e apreensiva, por~
quanto posso visualizar suas enormes potencialidades, mas
também a crise por que passa, a exemplo do que ocorre com
o setor em todo o País.
A agropecuária de Minas Gerais ostentou sempre- posição
privilegiada no cenário nacional, mercê de sua característica
policultora c da situação geográfica do Estado cm relação
--- _ ------- ~o--aos grandes mercados= consumidores.
Minas Gerais tem 587 .172km~. São 50,7 milhõ_esdc hectares, que expressam a inegáve:I vocação do Estado para a pecuária e a exploração florestal, uma vez que 647f do território
mineiro são cobertos por pastagens c aproxinlãdamcnte _16t"!c
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da.m~sn;ta área são ocupados por florestas. Em conjunto,
pastagens e florestas ocupam 80% da área total do Estado.
A pujança da agricultura mineira também é rev~lada pelas
elevadas cifras que dizem respeitO-à produção de grãos: 10%
da produção nacional são provenientes de Minas Gerais. Na
safra atual, 6.018.000 toneladas de grãos foram produzidas
em terras mineiras.
Minas Gerais é, em comparação com as demais unidades
da Federação, o principal produtor de café, possuindo 1,7
bilhão de cafeeiros,_ que produzem, em média, 8,7 milhões
de sacas, quantidade que representa cerca de 45% de toda
~ produção nacional. Os cafezais ocupam cerca de 50% das
lavouras mineiras.
Outros produtos agrícolas merecem ser destacados. Na
safra atual, Minas gerais contribuiu com 760.685 toneladas
de arroz, 3.829.506 toneladas de milho, 876.794 toneladas
de soja, 334.830 toneladas de feijão e 117.180 toneladas de
algodão.
Não menos vigorosa é a pecuária minélra-; aetentora do
maior rebanho bovino do País. Minas Gerais possui 20 milhões
de cabeças, valor correspondente a 14% do rebanho brasileiro.
Sua produção de leite é invejável: 4,5 bilhões de _litros por
ano, que representam 35% de toda a produçãO nacional.

O Sr. Magno Bacelar - Permite-me V. Ex·' um aparte,
nobre Senadora?
A SRA. JÚNIA MARISE - É com muito prazer que
ouço o no_bre S~nador Gerson C?mata. ,.
O SR. GERSON CAMA TA- Ilustre Senadora Júnia
Marise, o Senador Magno Bacelar me antecedeu no pedido
de aparte, de modo que eu pediria a V. Ex• que desse preferência ao aparte do Senador Magno Bacelar; logo a seguir,
eu gostaria muito de aparteá-la.
A SRA. JÚNIA MARISE - Ouço, com muita alegria,
o nobre Senador Magno Bacelar.
O Sr. Magno Bacelar- Nobre Senadora Júnia Marise,
esta Casa ouve estarrecida o discurso de V. Ex·•, pela gravidade
dQJema e,__sobretudo, porque V. Ex·' inicia o discurso afirman~
do qUe o Governo semeia a desesperança. Mais grave do
_que a desesperança é o embuste, o engodo. O Governo brasileiro anunciou, há menos de três meses, um fabuloso plano
para a agricultura capaz de proporciona~ uma produção recorde no próximo clno. Na realidade, isso não ocorreu. Houve
composições e débitos mas o dinheiro não foi colocado à
disposição do setor produtivo. Considero que mais grave do
que a crise de alimentos por que atravessa nosso País somente
a crise da educação. País como o nosso, com todas as condições
para ser o maior produtor do Mundo, vem perdendo, como
V, Ex·1 afirma em seu discurso, a cada ano, mais c mais a
sua capacidade de produzir. No que se refere a essas importações. sabemos e temos observado que o alimento é um dos
maiores geradores da pirâmide inflacionária não existindo ali·
mente, não existe produção. A importação representa uma
perda de divisas. O País gastaria muito menos apoiando a
agricultura do que o que perde em divisas com as importações
que, muitas vezes, são fraudulentas. Ternos visto inúmeros
casos de importação de carne estragada, de grãos I!Stragados
porque esse fato sempre beneficia alguém c gera uma espiral
de corrupção. Congratulo-me com V. Ex', mas sobretudo solidarizo-me com V. Ex' na preocupação, na advertência que
faz à Nação brasileira nesta tarde para um problema tão grave
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e tão propositadamente esquecido pelo Governo. Parabéns
a V. Ex•
A SRA. JÚNIA MA RIS E-N obre Senador Magno Bacelar, agradeço a V. Ex~ o aparte que, na verdade, traz, também,
subsídios importantes no momento em que tive a grande preocupação em levantar inúmeros dados, pesquisando, exalamente, sobre essa situação que entendo, como V. Ex~ afirmou,
caótica para- o nosso País. Lamentavelmente, o descuido do
Governo ntn;etor da agricultura e da pecuária no nosso País
está trazendo gravíssimos danos para o País e para a população. Certamente, no ano que vem,_ esses danos já serão irrepa~
ráveis e teremos assim, ainda, uma situação cada vez mais
grave. Portanto, o aparte de V. Ex~ não é apenas oportuno,
mas mostra, sobretudo, a convicção e a certeza de que nesta
Casa do Senado da República estamos levantando a nossa
voz, mostrando ao Goven1:t;t os descãminhos do seu setor_nesta
área e, sobretudo, levantando a nossa voz para impedir que
danos maiores possam ser causados con.~ra o País e contra
o nosso povo.
O Sr. Gerson Camata - Permite-me V. Ex" um aparte?
A SRA. JÚNIA MARISE - Continuo, Sr. Presidente,
nobre Senador Rachid Saldanha Derzi que, neste momento,
ocupa a Presidência desta Casa e, em seguida, concederei
o aparte ao nosso nobre Senador Gerson Camata porque desejo, complementar alguns dados imponantes.
O subsetor florestal, em vitude de sua importância e de
sua preocupante situação, não ·pode ser esquecido. Tradicionalmente grande _produtor de carvão vegetal, insumo necessário ã produção de ferro gusa, o Estado é responsável por
nada menos que 80% da produção da bi<=!f-1:1~-~sa florestal no
Brasil. Em Minas, são produzidos 20 mílhões de metros cúbicos de carvão por ano.
. _
No que diz respeito à participação Oos vários produtos
no valor bruto da produção, destacam-se _o leite, a carne bovina e o milho. O care contribui com 18% no valor bruto da
agropecuária.
E evidente que, para melhor aquilatar-se o significado
do setor agrícola na economia mineira, faz-se necessário agregar à grande divisão ''agropecuária, silvicultura, caça e pesca"
o valor da indústria de seus produtos, o chamado agribusiness,
constituído pela indústria têxtil, pela indústria de produção
de alimentos, de bebidas, do fumo, de vestuário e calçados,
além de outros produtos. Feita essa adição, tem-se que a
agrfcultura é, em Minas Gerais, responsável por quase 36%
do PIB, cifra- que torna a rubrica a mais importante _ent_re
todas as que compõem a economia estadual. Sem dúvida,
a conclusão que daí emerge diz respeito à clara vocação agrícola de meu Estado.
Infelizmente, porém, essa vocação tem sido frustrada.
Apesar de seu incomensurável potencial, a produção agrícola
mineira encontra-se estagnada e, o que é pior, corre o risco
de redução, pois, como todo o setor agrícola brasileiro, o
de Minas Gerais tein também sofrido_o impacto negativo da
restrição macroeconómica impoSta ao País em geral, e ao
se to r agropecuárío ein particular.
O sctor agropecuário ·mineiro, cm espccíãl, tem sido penalizado pela política de crédito rural adotada no Brasil no
últimos anos.
A meu ver, é paradoxal a política agrícola ora implementada no País, que preconiza o aumento da produção do
setor, mãs fixa os juros do crédito ru-ral em uma média situada
. entre 9 e 40%.
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Concedo o aparte ao nobre Senador Gerson Camata,
com muito prazer.
O Sr. Gerson Camata- Ilustre Senadora Júnia Marise,
não é só pm parte do governo que a agricultura brasileira
anda esquecida, aqui no Plenário do Senado também. O discurso de V. Ex~ é uma aula magna sobre a .situação da agricultura nos dias de hoje, também é um assunto que raramente
se menciona aqui. Por isso é õportuno o pronunciamento
que V. Ex~ faz, com o conhecimen\o que tem, peculiar aos
mineiros quando se dedicam a temas como a economia, temas
que tocam a alma e o sentimento, porque a alma de Minas
é uma alma agrícola, é uma alma country, é uma alma dedicada
ao plantio e ã colheita. O mineiro é um povo menos aventureiro, menos caçador e mais lavrador, é mais fixo, mais agarrado ao· seu território. Essa aula teria que partir, certamente,
de um representante de Minas, proferida por V. Ex\ para
nós Senadores e para nós brasileiros. Abordava V. Ex' há
pouco o problema do café. Minas é o m~or produtor de
café do Brasil e o Espírito Santo, agora, é o segundo colocadoAcabaram com o IBC mas não colocaram nenhum organismo
para substituí-lo. Veja V. Ex~ que são mais de 40 anos de
experiência, de comercialização, de retenção, de estímulo,
de melhoria de qualidade, que o IBC vinha imprimindo a
cafeicultura brasileira. E joga-se tudo isso no chão. Há poucos
dias, estava aqui um representante da União de LoslCafeteiros
da Colômbia que dizia: - Nós da Colômbia aprendemos a
política de produzir café, melhorar-lhe a quali~ade e expor~
tá-lo com vocês, brasileiros. Dizia ele que jogamos 40 anos
de experiência fora e que, daqui a poucO', com a volta das
cotas do Acordo Internacional do Café, teremos que ir à
Colômbia para aprender com eles o que eles aprenderam
conosco. Desmantelaram, de uma vez por todas, toda a estrutura que tanto servia à cafeicultura, à lavoura brasileira. Ao
contrário do feijão e da soja, o café tem uma particularidade:
é um arbusto. Um lavrador que planta soja em um ano, no
ano seguinte não pode fazê-lo, se ela não der preço. O mesmo
ocorre com o feijão oü o arroz. No entanto, se ele plantar
café, fica escravo daquele arbusto pelo menos durante 10,
12 anos até que possa tirar daquele solo alguma coisa. Espera
-3, 4 anos com as novas técnicas, para produzir algo. Portanto,
tudo foi jogado fora de uma hora para a outra, prejudicando
o produtor de café do Espírito Santo, de Minas Gerais. O
café vinha rendendo, tranqUilamente, ao Brasil algo em torno
de 3 bilhões de dólares; este ano não rendeu sequer 1 bilhão
e meio, apesar de termos aumentado nossas exportações.
Quando V. Ex~ falava no recorde de safra de 1972, lembrei-me
-daquele caipira Ministro da Agricultura, Íris Rezende, um
goiano, profUndo conhecedor da agricultura brasileira. Dirigi li
o Ministério da Agricultura não como um burocrata, mas
. Usando o Iinguajar do produtor, do agricultor brasileiro,
conseguiu bater esse recorde de produção que tão cedo não
alcançaremos. Precisamos de medidas que façam com que
as políticas agrícolas voltem a ser implementadas pelo homem
do campo. Ele sabe o que deve fazer. Ele sabe os caminhos.
V. Ex\ que é profundamente arraigada em Minas Gerais,
está dando todas as receitas em seu discurso. Mas precisa
ser gente da estirpe, da qualidade de V. Ex~, com o mesmo
amor entranhado que V. Ex• tem pela terra e pelo homem
que a labora, para poder adotar essa receita que V. Ex~ está
generosamente oferecendo e que poucas pessoas ouvem e
praticam. Cumprimento V. Ex' pela oportunidade da abordagem do tema, pelo momento em que o faz e pelo conhecimento
com que o faz. Se, antes, V. E~ já tinha, entre seus Pares
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o conCeito da grande Senadora de Minas, da Senadora talvez
mais urbana, mais belo-horizontina, hoje passa a ser a Senadora dos agricultores não só de Minas, mas também do Brasil.
Parabéns a V. Ex•
A SRA. JÚNIA MARISE - Agradeço a V. Ex• pelo
aparte. Ele ilustra bem o conhecimento que V. Ex~ tem enl
relação à agricultura, sobretudo a nossa agricultura mineira,
pelos laços profundos que unem Minas e Espírito Santo não
s..6 pelas nossas fronteiras, mas principalmente pelas ligações
sentimentais entre mineirOS e os nossos conterrâneos do Espírito Santo.
Há poucos instantes, numa troca de idéias com o Senador
Onofre Quinan, falávamos exatamente sobre isso._ O que está
acontecendo no Brasil é que os cafeicultores de Minas, assim
como os produtores de todo o Brasil, começam a vender as
suas fazendas~ porque já não têm mais condições de plantar
e de produzir. Dizia-me, acrescentando, o Senador Onofre
Quinan qüe eles estão inclusive transformando ess_a terra produtiva em _pastagens, porque em pastagem não há como ter
prejuízo. E isso que está acontecendo no nosso País lamentavelmente. É preciso que o Governo volte os seus olhos para
essa área e tente, de toda forma, conter essa situação caótica,
que poderá trazer graves danos para o nosso País já no próximo
ano.
Continuando, Sr. Presidente, queremos ainda salientar
que esse contra-senso _d_a política adotada pelo Governo não
se limita às altas taxas de juros; estende-se também à exigência
que é feita aos agricultores para que os valores dos empréstimos feitos sejam corrigidos monetariamente, com a aplicação
da Taxa Referencial.
Considerados, então, esses dois aspectos, altas taxas de
juros e aplicação da correçãv monetária ao crédito agrícola,
os produtores rurais brasileiros arcam com os mais elevados
custos financeiros pagos pela atividade agrícola em todo o
mundo.
A guisa de ilustração, os seguintes valores expressam
a desalentadora situação em que se encontram os produtores
rurais brasileiros: nos Estados Unidos da América, os produtores rurais pagam taxa de juro real de apenas 2% ao ano_,
ao passo que, na Europa. a mesma carga se situa na faixa
compreendida entre 1% e 3% ao ano.
É !:.Ohejamente sabido que os retornos médios setoriais
em uma economia difiC-ilmente ultrapassam o patamar de lO o/c
ao ano._ No Brasil, o retorno líquido da agropecuária sempre
foi baíxo, situando-se em torno de 6% ao ano. Além disso,
o setor comporta riscos que nenhum sistema de seguro pode
co_brir totalmente.
No mínimo, o que consegue o Governo, -ao- estipular
'taxas de juros que vão de 9% a 40% ao ano para os produtores
ruraiS, é a sua eliminação, especialmente a daqueles que ainda
dependem de financiamento externo para o cuSfCio -_ae- suas
safras.
Em assim sendo, espanta-me que o Govcrh'o julgue estar
privilegiando os chamados pequenos produtores rurais, quando estabelece que a taxa de juros relativos aos créditos que
lhe são destinados está limitada a 9% mais a TR.
Dessa forma, não passam de mero paliativo providências
como as recentemente adotadas pelo Banco Central,_reçlassificando os médios produtores, para fins de crédito a custo
mais baixo, como se eles_ fossem pequenos produtores.
Também a agricultura de Minas Gerais vem sentindo
os efeitos perversos de todos esses equívocos praticados pelo

Quinta-feira 12 9077

Governo na concessão do crédito rural. Há, porém, um aspecto da questão que tem provocado sérios efeitos no setor agropecuário mineiro: refiro-me ã concessão do crédito rural às
atividades de produção de grãos.
Em meu Estado, corno já destaquei anteriormente, predomina a produção de origem animal e a cafeicultura. Desta
maneira, os recursos que chegam a Minas Gerais, em forma
de crédito agrícola, são muito inferiores ao que é concedido
ao restante do País. Calcula-se que nosso Estado recebe 10%
do total alocado nas outras unidades da Federação.
Também a alta taxação que incide sobre os produtos
agrfcolas é fator que prejudica a agrícultura brasileira.
Por ser de natureza indireta, a tributação não está corretamente refletida nas estatísticas.
O impacto da recente tributação imposta ao setor agro pecuário brasileiro tem-lhe provocado efeitos arrasadores.
De acordo com o que escrevem o Deputado Delfim Netto
e o Dr. Paulo Yokota, em artigo publicado em O Estado
de S. Paulo, em 15 de setembro último, "a brutal tributação
imposta recentemente sobre a agropecuária, com ICMS, Funrural, PIS. FIS, IR, Contribuição Social, lAPAS, Adicional
do IR, foi urna inseitsata tentativa de financiar uma parte
dos aumentos dos déficits públicos, sobrecarregando os que
menos podem, mas são os que garantem o alimento até para
os que não trabalham ... "
Em decorrência da pesada carga tributária que incide
sobre·o setor agropecuário, quando um produto dele oriundd
chega aos centros consumidores, está em média, 35o/c acimado preço que foi pago ao produtor.
O Sr. Divaldo Suruagy- V. Ex·' me permite um aparte?
A SRA. JÚNIA MARISE - É com muito prazer qbe
ouço V. Ex•, Senador Divaldo Suruagy.
O_ Sr. Divaldo Suruagy - Senadora Júnia Marise, V.
Ex", com_ seu_ impOrtante pronunciamento, quR.ndo analisa as
dificuldades e as agruras do setor agrícola, do setor primário
do nosso País, traduz com muita fidelidade a depressão que
vem se abatendo sobre o meio rural brasileiro. V. EX'' se
aprofunda na realidade mineira, mas os seus argumentos podem ser transpostos para toda a realidade brasileira. O êxodo
rural, __'! 111Jgr.f!.ção do hom~m do campo para o inchamento
das metrópoles brasileiras, já tão dominadas de problemas
sociais de toda a natureza, tem-se acentuado nesses_ últimos
anos, particularmente ness_es últimos meses, pela ausência de
apoio financeiro, dos incentivos financeiros necessários pata
o plantio agrícola, fazendo com que a pecuária se transforme
numa atividade econômica muito mais atraciltc do que qualquer outra cultura agrícola. Isso tamh~m é muito ve-rdadeiro
no Nordeste, particularmenle em Alagoas. onde os fornecedores de cana estão jogando o gado no canavial, porqut;' o
preço não e~tá compensando_, nem <~s incentivos e~l~o _eh e-_
gando no momento preciso, no momento oportuno. Isso vai
provocar a fome de milhões e milhões de pessoas cm nosso
País. Mais uma vez, o discurso de V. Ex.. retrata a grande
diferença yue existe entre a propag~mda oficial e a rt;'alidãde.
O Governo tem anunciado- gastando uma verdadeira fortu~
na, uma verdadeira fábula atravéS dos meios dt! comunicaçüo.
que teremos uma safra recorde. Ninguém está coiQcanUo cm
prática para que isso se transforme c seja verdadeiro. Agora,
qUase um bilhão de dólares estão sendo gastoS em ·prápagamlh.
manietando a consciência nacional, levando distorções ao pc:nsamento brasileiro. Tudo isso com o dinheiro do contrihuintt.!'
que poderia estar muito melhorcmpn.. gaúo através dos Ban~.:os
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oficiais no iricentivo à agricultura paia Tninorar a prõduçtio
de alimentos do nosso País. Mais uma vez. congratulo-m~
com V. Ex•, Senadora Júnia Marise. V. EX'' não apenas dignifica b Estado de Minas Gerais nesta Casa, mas revela. através
do seu conhecimento, da sua combatividade, do seu c::-.píriro
público, um mo~_~lo para o processo pOlítico brasileiro. V.
Ex~ anu-ncia
País, através do seu talento, que política pode
ser feita com dignidade.
A SRA. JÚNIA MARISE- Agradeço a V. Ex• o aparte.
nobre Senador Divaldo Suruagy, na medid~__ em que estamos
tratando de um assunto da mais alta importância para O nosso

ao

País.
Há uma concordância entre todos os p-rodutores rurais
deste País, principalmente aqueles_ que têm passado a sua
geração inteira, seja-riáã.gríCultura produzindo alimentos, tais_
como café, milho, feijã-o, seja na pectiáriã-ilO aprimoramento.
do seu rebanho, que estão, hoje, lamentavelmente, com suas
esperanças já perdidas e que, em determinado momento. tive·
ram a grande expectativa de ver l,;ssurgir um programa que
viesse ao encontrO das aspiraçôes dess~ setor em nosso País.
Falávamos, agora, por exemplo, sobre a pesada carga
tributária que se impõe hoje à agricultura do nosso País,
Desse percentual de 35%, que chegé! ao nosso cons~·
midor, 17% referem~se a impostos indiretos, que no Brasil
são mais elevados do que os pagos pelos produtores rurais
na Argentina (II%), França (7%) Colômbia (3%) México
(2%) e Suíça (0%) e no Brasil35%.
A propósito, desejo salientar que estudos recentemente
realizados dão conta de que, em Minas Gerais, a carga tribu·
tária incidente sobre o arroz situa~s_e na faixa de 26%:; sobre
o feijão, em 20%; sobre o café, em 28%; e sobre a carne,
em 24%, não considerada a tributação que recai sobre o frete.
Além dos impostos, há outros expedientes habitualmente
utilizados pelo Governo e que são capa?es de prOvocar efeitos
verdadeiramente devastadores na agricultur~. Refi.ro-me ao
confisco cambial, às proibições ou restrições de exportações,
aos tabelamentos de produtos alimentares c à venda de esto·
ques do Governo abaixo dos preços de mercado, para derrubá·los nos períodos de safra.
Não bastasse tudo isso, há, ainda, a nefasta ação dos
atravessadores, responsáveis por abusivas elevações nos pre~
ços dos produtos agrícolas, apenas tenham eles saído das mãos
dos produtores.
De tudo isso emerge a dura constatação de que os consu~
mídores brasileiros pagam em excesso pelos produtos agrícolas, em virtude da elevada carga tributária que incid? sobre
eles e da ação exercida pelos atravessadores na.sua comercia·
lização. No que concerne aos produtores rurais, fiCa patente
a conclusão de que eles estão, no Brasil, pagando impostos
cumulativos, põis pagam impostos sobre insumos que são usados para produzir os alimentos, além de pagá·los sobre a
venda de seus produtos e sobre o frete.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, se quiser o Governo,
de fato, çontribuir para o desenvolvimento da agricultura em
nosso País, deverá substituir o atual plano agrícola, elaborado,
como o anterior, sob a pressão inexorável do calendário agrf·
cola anual, por planos que contemplem, pelo menos, o horizonte de uma década.
Do atual d6verno, cujo compromisso m·arore b dé coriduiir o País à modernidade, esperamos que-es:ü!Jà voltado para
o futuro, sobretudo para o crescimento da população brasí·
leira, que continuará. tanto mais que agora, necessitada de
alimentos.
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Julgo. assim, que um bom par<Íml.!tro pam nortear a ela·
horação dos próximos plaml:-; agrlcolas seni a demanda de
alimentos para a atual década.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Permite V. Ex' um
aparte nobre Senadora Júnia Marisc?
A SRA. JÚNIA MARISE - Ouço com prazer o aparte
do nobre Senador Cid Sabóia de Caivalho.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Senadora Júnia Mari:.;e,
a análise que V. Ex• está fazendo é muito importante. princ-ipalmente partindo de uma voz mineira e dC" uma Parlaml!'ntar
que tC"m várias experiências na vida púhlica. dando-lht:-, por·
tanto. o instrumental necessário ao exame dessa questão. O
valor maior vem porque V. Ex·' fala cm um país cuja economia
se baseia. fundamentalmente. na sua agricultura. O Brasil
é. ainda, um país agrícola com todas as tentativas de industria·
lização. Lamentavelmente, ao longo dos _anos. nem o Governo
Federal nem os Governos Estaduais despertaram diante do
atendimento de reclamos como o qu_e V. Ex·' faz neste inswnte,
na tribuna. Sabemos como há a falta de incentivos e co_mo
a planificação, realmente. é falha. Agora. é uma voz mineira
que fala. Em todos os Estados prósperos há o prohlema.
Ademais, um dado na questão dos impostos, c V. Ex·' tamhém
fala no momento em que a Câmara dos Deputados examina
uma das emendas presidenciais à Constituição, tratandO da
reformulação do sistema fiscal e tribUtário do País. Mas, V.
EX'' não é do Nordeste. Se fosse do Nordcste seria ainda
maior e mais grave a sua advertência. porque se em Minas,
com sua prosperidade, no Rio Grande do Sul, em São Paulo
ocorrem problemas como os que são analisados agora. Se
a falta de planificação prejudica a Estados prósperos, imagi·
nem terras situadas no polígono das secas~ imaginem Pe:nam·
buco de Ney Maranhão; imaginem o Ceará de Valmir Cam·
pelo, e nosso também; imaginem a Paraíba de Humberto
_Luce.na; o Rio Grande do Norte de Garibaldi Alves Filho;
e até a problemática Amazónica de Aureo Mello e do nosso
saudoso Leopoldo Peres, que tantas vezes se preocupou, aqui,
com esta problemática também. O pronunciamento de V.
EX", ainda mais pela Bancada que integra, e pelas posições
assumidas no Senado, ganha mais importância, por(Jue não
está aqui V. E~ como detentora de instrumentos oposicionistas. Fala como uma pessoa que há se aliado aos planos
governamentais, às tentativas governamentais, às medidas do
Governo, e se solta de tudo isso, no entanto. para uma críti.::a
honesta e elevada que, espero, seja escutada no Palácio do
Planalto, e também pelo Ministro da Agricultura, que é. sem
dúvida nenhuma, uma pessoa de boa vontade~ bem·inten~
cionada, mas, que não prescinde desse contato, com a expe·
riência que é exercida. nesse _mqmento, na tribuna, pela Sena·
dora Júnia Marise, a quem saúdo p~Ia sua fala. pelo seu pronunciamento. Muito obrigado.
A SRA. JÚNIA MARISE - Agradeço a V. Ex" pelo
aparte; nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, porque n?o
só vem trazer importantes subsídios a este nosso pronuncia·
mento, mas. sobretudo, porque- S. Ex• encara também de
frente, como toda esta Casa, a questão da agricultura do País,
nos dias de hoje.
Certamente com esse sistema e com esse programa com
que o Governo vem se instrume-ntalizando para propiciar a
agricultura do nosso País, certament~ teremos uma situaçã.o
gravíssima nOs próximos anos, con_t ~Governo cada ~ez mais
importando alimentos, com os brasileiros cada vezmars produ-
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zindo rilenàs e, maiS db qUe i"ss~;·cOm ·os brasileiros __cada
vez mais comendo menos.
O Sr. Ney Maranhão --Permite-me V. Ex~ um aparte?
A SRA. JÚNIA MARJSE- Ouço, com prazer, o nobre.
Líder, Senador Ney Maranhão.
O Si'. Ney Maranhão- Senadora Júnia Marise, e.stava
no meu gabirlete quando ouvi atentamente grande parte do
pronunciamento que V. Ex~ está fazenc~o, neste momento,
·no Senado da República. Não poderia deixar- de estar aqui
presente para apartear a Senadora do PRN, do' Partido do
·Presidente, Senadora que é o rogulho pela competência, pelo
conhecimento, principalmente do grande Estado das Minas
Gerais, onde já ocupou cargoS âc destaque .. Considero o assunto que V. Ex~ traz a esta Casa como prioridade "a", priori~
dade primeira. V. Exl' e cu recebemos um convite e há quatro
meses, se não me engano, visitamos o grande povo chinês
Nobre SenadoraJúnia Marise, viajamos muitas horas de avião
e muitos quilómetros visitã:"ildo as grandes províncias, como
o são os grandes EStados brasileiros, V. Ex• viu, como eu,
acreditamos corno São Tomé, um país, que tem problemas
mais graves do que o nosso. Quando tivemos aquela audiência
com o Chefe do Partido Comunista Chinês, Jiang Zemin lembro-me bem e tenho certeza de que também V. Ex~ se
recorda, ainda mais quando está tratando de um assunto como
a agricultura- que o __Secretário-Geral do Partido disse: "A
China tem apenas 18% do seu território próprio para a agiícultura, porque o resto é formado por desertos e terras imprestáveis. Desses 18%, 14% são plantadas, e 65% dessas terras
são manuseadas com o braço do camponês chinês", para dar
trabalho àquela grande população. S. Ex~ virou-_se para nós,
nobre Senadora - se eu estiver errado V. Ex' me corrija
- e disse: "Esses 14% significam quase 7,5% das terras aráveis do planeta ...
A SRA. JÚNIA MARISE - Exatamente.
O Sr. Ney Maranhão - ... e damos alimentação a 22%
da população da terra". Eu, como V. Ex" e demais companheiros do PRN visitamos vilas, cidades, povoados, e não
encontramos ninguém de pé descalço, ninguém morrendo de
fome, ninguém pedindo esmola. Senadora Júnia Marise, como
homem de Governo, como Líder do Partido do Presidente,
concordo em número e grau, porque V. Ex·' sabe que a União
Soviética, o Leste Europeu, caiu como um castelo de cartas.
E por que, Senadora? Porque ao invês desses pafses tratarem
da agricultura, foram tratar de foguete, de armamentos e
caíram desmoralizados. A China, como V. Ex~ e eu, pensa
diferente. Mao Tsé-Tung profetizava: "Povo de barriga chiia
não pensa em revolução". E é para isso que V. Ex·' está
alertando o nosso Presidente, o nosso Governo, para olhar
a agricultura com mais carinho. O Ministro que_~( está, que
é fazendeiro, conhece o milho, não como muitos_que passaram
por aquele Ministério e tiravam a espiga arrancando-a, S.
Ex• sabe quebrar. Lógico, claro, que não relaciono este no
rol de ex~ Ministros o eminente Senador Pedro Simon, ex-Governador do Rio Grande do Sul e que, hoje, representa o
nobre povo daquele Estado. S. Ex" foi um dos grandes minis~
tros daquela pasta pelo seu dinamismo, conhecedor profundo
da agricultura deste País, principalmente do seu Estado que
arrecadava grandes safras de arroz e possuía um grande reba~
nho bovino. V. Ex~, muitos outros Senadores c cu, precisamos
pressionar, no bom sentido, o Presidente da República, esse
homem que não tem medo de assombração - é a defesa
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que faço de Sua Excelência aqui, para olhar para essa agricultura,_ ajudar o agricultor, para que o povo não continue mor~
rendo .de fome. O Senador Cid Sabóia de Carvalho falou
que q :Estado de V. Ex~ não é do Nordeste, mas S, EX~ se
esqueceu que 'uma grande área do Estado de V. Ex~ está
dentro da área da SUDENE e, portanto, sofre com os rigores
da seca. Portanto, Senadora Júnia Marise, neste momento,
solidarizo-me com V. Ex', parabenizo-lhe porque o seu discurso de hoje, acredito, é o mais importante neste Casa. Parabéns
a V. Ex•.
A SRA. JÚNIA MARISE - O aparte de V. Ex•. nobre
Senador Ney Maranhão, trouxe um dado extremamente importante, que é o ex~mplo que constatamos na nossa viagem
à República Popular da China, a convite do Partido Comunista
Chinês, e de lá extraímos o grande exemplo do apoio, do
estímulo do Governo com relação à agricultura. As inúmeras
cooperativas_ agrícolas de apoio principalmente à produção
de alimentos, resultrou exatamente na grande participação
que tem hoje aquele pafs diante do mundo na questão dos
alimentos.
Lamentavelmente, o nosso País, que tem uma extensão
territorial tão produtiva quanto fundamental para o plantio
e para a produção de alimentos, está hoje inexoravelmente
fadado ao retrocesso na agricultura e, principalmente, ao fracasso daqueles que, embora tenham dedicado e estejam dedicil.rido toda a sua vida ao plantio de alimentOs, estão cada
vez mais se retirando deste setor, vendendo suas fazendas.
ou transformando-as em pastagens, mudando de profissão,
mudando de setor porque já não agüentam mais esses planos
que estão sendo adotados, que não expressam de forma nt:nhu~
ma as expectativas da agricultura de todo o nosso País.
A agricultura mineira expressa um grande percentual para
o nosso País.
O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex" permite um aparte.
nobre Senadora?
A SRA. JÚNIA MARISE - Antes Je concluir. quero
conceder o aparte ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex', Senadora Júnia Ma rise, fez uma análise do prohlema do que chamaríamos, apenas
como apelido, de política agrícola brasileira. Na realidade,
não existe uma política agrícola no País. V. Ex·' fez uma anülist:
do que se passa no Brasil a respeito dessa questão da maior
importância.
No passado, nôs tivemos um crescimento da atividadc
agrícola. C:c;>m todas as dificuldades, mas tivemos sernprc- um
número crescente de toneladas e;:m nossas safras. Os ministros
que passaram por aqUela Pasta nos governos passados-foram
conseguindo aumentar, com dificuldatlçs. a s;;tfra agrícola. De
repente, a S-ituação do-País mudou. Quando o !'-.1inistro Antôo
nio Cabrera esteve aqui - um jovem por quem tenho todo
o respeito pelo trabalho que procura executar- eu fiz uma
pergunta muito sim-ples a S. Ex') "Será que o Brasil vai continuar a ser o País onde a agricultura é tributada, enquanto
em todos os demais países a agricultura é subsidiada? E S.
Ex', simplesmente, respondeu: "Sim- hoje é isto. Tenho
lutado para acabar com isto. mas não tenho const:guitlo."
Então, enquanto náo se conseguir essa vitória é muito difícil
se fazer uma agricultura mais produtiva no País. V. Ex·' fez
uma análise da propaganda que existe, de _que se est::i financiando muito a agricultura, quando, na realidade. nolo é bem_
assim. Veja V. Ex" que se cst:I discutindo a introdução dç
um tributo de O.F';( nas operações financt.:'iras. EssC tributo
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terá uma grande in:(luência e. um irande significado
agrlcul~
tura. Será mais un\ P'bso iTJ:superãvei para a agricultura, porque
ao qUe se fizer é mais 0,1% de imposto. Veja V. Ex~ que
quando se discute essas coisas não se· pensá mi agriCultura.
Parabenizo V. Ex~ em chamar a atenção do Senado para uma
questão da maior importância, e espero que V. Ex~ tenha
mais felicidade e seja ouvida por este Governo.
A SRA • .JÚNIA MAiUSE- Agradeço a V. Ex• o aparte
que ilustra o pronunciamento que ora faço. Temos lido nos
. jornais algumas expressões, como aquela que ouvimos recentemente, imexíveis.
Será que esta questão da agri~ultura vai permanecer imexível, a ponto de levar o País, de levar o Governo ao fracasso
no setor da agricultura?
Coní estas considerações. Sr. Presidente, não desejando
me alongar, quero deixar aqui a nossa advertência. Este ano
o Governó importou 7 milhões de toneladas de alimentos.
A nossa'advertência é no sentido de que se continuar a situação, o status quo, no próximo ano~ que já se aViiftJ.ha, o
Governo vai importar 14 milhões de toneladas de alimentos.
Nós cobraremos aqui as providênciãs e as· medidas necessárias pata que o Brasil possa ter condições de produzir alimentos para o nosso ·povO.
Muito obrigada. (Muito bem!)
Durante o discurso -àã S~ Júnia Marise, o Sr. Rachid Saldanha Derzi, .3? Secretário, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo_ Sr. Mauro Benevides,
Presidente.
-

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, (Pausa.)
S. Ex' não está presente.
ConCedo a palavra ao nobre Senador Beni V eras. (Pausa.)
S. E:t' não está presente.
Corlcedo a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin.
S. E;t' desistiu da inscrição.
A Ptesidência comunica à Casa que hoje, âs 17 horas,
estará presente neste plenário S. Ex~ o Sr._ Ministro do Trabalho e Ptevidência Social, Antônio Rogério Magri. _Portanto,
os nobres Senadores que vierem a falar até esse horário já
devem estar cientes de que ãs 17 horas a sessãõ será dedicada
à exposição do Ministro Magri e, em seguida, âs interpelações,
a começar pelo nobre Senador Almir Gabriel, que deverão
ser feitas ao titular da pasta do Trabalho e Previdência Social.
O Sit. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Sobre a mesa, requerimento de dispensa de publicação de redação final,
que será lido pelo Sr. 1• Secretário.
É lido e aprovado o seguinte;
·REQUERIMENTO N' 924, DE 1991
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro_
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação,
da redação final do Projeto de Resolução n• 92, de 1991.
Sala das Sessões, em II de dezembro de 1991. -Magno
Bacelar.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprovado
o requerimento, passa-se ã imediata apreciação da redação
final do l>rojeto de Resolução n' 92191, lida no expediente
da presente sessão.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerto a discussão.
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Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovada a redação final, o projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 19 Secretário.
São .lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 925, de 1991
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea c,
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara
n• 113, de 1991 (n• 2.119191, na Casa de origem), que dispõe
sobre a criação de Cargos em ComissãO e GrãtifiótçõeS peJa
Representação de Gabinete- GRG, no Quadro do Ministério Público Federal - MPF.
Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1991. - Ozle1 Carneiro - Eduardo Suplicy - Maurício Corrêa - Humberto
Lucena - Marco Maciel - Fernando Henrique Cardoso Alfonso Camargo.
REQUERIMENTO N• 926, DE 1991
RequeremOs u·rgé.ncia, nos termos do art. 336, alínea c
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara
n9 126, de 1990, que cria a carreira de Apoio Técnico-Administrativo do Ministério PúbJico da União-e seus cargos, fixa
os valores de vencimentos, e dá outras providências.
Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1991. -Humberto
Lucena, Líder do PMDB - Marco Maclel, Líder do PFL
- Maurício Corrêa, Líder do PDT - Oziel Carneiro, Líder
do PDS - Chagas Rodrigues, Líder do PSDB - Alfonso
Camargo, Líder do PTB.
.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os requerimentos que acabam de ser lidos serão submetidos ao _f':Ienário
após a Ordem do Dia, nos termos do art. 340, II, do Regimento
Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 Seáetário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 927 de 1991
Senhor Presidente,
Requeremos, na forma do art. 199, do Regimento Interno_
do Senado Federal, a realização, em data a ser designada,
de_ Sessão Especial Conjuntado Congresso Nacional destinada
a hOinenagear o Centenário de Nascimento de Raul Pilla,
que transcorrerá no dia 20 de janeiro de ~992.
Justificação
Raul PiHa, foi das primeiras e mais brilhantes vozes de
defesa da implantação do sistema parlamentarista de governo
no País.
Médico renotnado e abnegado; eminente Professor Catedrático de Fisiologia da Faculdade de Medicina do Rio Grande
do Sul, onde lecionou desde 1917 até a aposentadoria compulsória aos 70 anos; Deputado à Assembléia Constituinte em
2 de dezembro de 1945, sucessivamente reeleito em 1950,
1954 e _1958 Raul Pilla teve a ventura de ver implantado,
ainda que de forma impositiva, defeituosa e fugaz, o Parlamentarismo por que tanto lutara.
Dele deu testemunho Milton Campos, ele mesmo figura
e~emplar de nossa .história política: "Entre os muitos títu1os
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de que o povo gaúcho pode se orgulhar está o de h~ ver dadq
ao Brasil um homem do teor cívico e dO alto nível intelectual
e moral do preclaro Deputado Raul Pilla".
Desde a juventude, no Ginásio Júlio de Castilhos passou
a conhecer e professar o regime parlamentarista de governo.
Dessa fase, dá o seguinte testemunho, em entrevista ao Jornal
do Brasil, em 1970: "Foi no estudo da origem e desenvol~
vimento da democracia moderna, na Inglaterra, que me penetrei da convicção de que o sistema parlament~r é a mais per~
feita forma de democracia representativa e, por isSo mesmo,
o mais fácil de praticar".
Ao discursar, na Câmara dos Deputados, em 4-6-64, em
defesa de sua tese parlamentarista, Raul Pilla disse do ~resi
dencialismo verdades que se confirma todos os dias, em nossos
dias, tanto quanto nos muitos e muitos anos de experiência
desse regime: "O Piesidencialismo deu-nos, conto rude e
imperfeita forma de regime democrático representativo que
é, o poder pessoal, o qual, de degradação em- degradação,
de corrupção em corupção, de miséria em miséria!_fl:OS trouxe
à beira da ditadura totalitária. Foram os homens que tal fizeram? Sim, porque nenhum sistema político funCiona--sem hOmens. Mas foram os homens que o presidencialismo permitiu
chegassem ao poder e nele se mantivessem, apesar de todos
os abusos. Foram os homens contra cuja ação deletéria o
presidencialismo não ofereceu nenhum recurso, nenhuma defesa".
Sua longa vida de professor c de político como que se
fundem e se confuildem, daí o tom didático com que sempre
pregou sua convicção parlamentarista: "O Parlamentarismo,
que é democracia em ação, constitui verdadeira escola que
não somente educa o povo, mas também forma estadistas ...
A prática de democracia, como a de qualquer atividade requer
educação. Mas é pelo exercício que a educação se faz. É
andando que se aprende a andar."
Hermes Lima, seu contemporâneo no Congresso Nacional como representante do Partido Socialista, depois Chefe
da casa Civl no Governo João Goulart, Ministro do Trabalho
e das Relações Exteriores, Ministro do Supremo Tribunal
Federal e Professor de Díreito Público da Universidade Federal do Rio de Janeiro, depõe, em seu livro Travessias: "O
líder do parlamentarismo, Dr. Raul Pilla, chefe do pequeno
tradicional Partido Libertador, exemplar humano _de que de
ufanam os Anais de nossa vida pública, apóstolo na pregação,
soube contrastar a excelência abstrata de sua doutrina aos
vícios da prática presid~ncialista". Em outro ponto, aduz:
"Eu ingressara presidencialista na Câmara e ao fim da legislatura quis deixar nos Anais o testemunho de uma experiência
que abalara minha convicção ... Lembrando que arrancar o
País da meia luz, da meia organização, do meio desenvolvimento em que jazia era obra da Política, que em sua condição
de braço da política, o Congresso, no sistema presidencial
brasileiro, reduzia-se a instrumento para promover a chancelar
a vontade do Executivo, ou a órgão de oposição, mas sem
poder levar o Executivo a mudar de rumo, acabei optando
pelo sistema parlamentar".
Após anos e anos de sua prédica parlamentarista, Raul
Pilla dá este testemunho de sua fé no regime, no momento
histórico em que encaminhava a votação do Ato Adicional
que implantou o Parlamentarismo, em 1~-9-61: "Se eu fosse
apenas um doutrinador do parlamentarismo, votaria neste
momento contra a Emenda à Constituição que instituí ó sistema e já se achava em curso na Câmara dos Deputados dois
meses antes de manifestar-se a atual e gravíssima crise política.
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Sim, Senhor Presidente, votaria contra o sistema de governo
que tenho defendido durante toda a minha já longa vida pública, votaria contra ele porque, após setenta anos de deformação
presideitdidista, ·seria submetê::lo a uma rude e perigosa prova,
institui-lo na presente situação. Mas. além .de propugnador
do parlamentarismo, sou cidadão brasileiro. Digo mal, Senhor
Presidente. Sou propugnador do parlamentarismo, só e $6
em razão de ser cidadão brasileiro e nele ver o instrumento
adequado, o melhor instrumento para realizar a democracia
neste convulso continente latino-americano. Sendo para mim
um instrumento, nada mais que um grande instrumento, e
não um ideal abstrato, faltaria eu ao meu dever de cidadão
se hesitasse em sotopor o sistema parlamentar ao supremo
interesse da paz e da tranqüilidade do País. Voto a favor
da Emenda Parlamentarista, embora como propugnador do
sistema, pudesse, sem grande contradição, votar contra ela
nesta oportunidade; voto a favor, Sr. Presidente, porque
desnatural seria sacrificar o fim, que é o bem _comum, ao
instrumento, que é por natureza secundário".
As crises sucessivas, diríamos permanentes, do sistema
presidencialista são próprias da democracia, no dizer de Raul
Pilla: "A democracia também tem suas crises, como tudo
o que é vida. Mas o que distingue o sistema presidencial
do parlamentar e os opõe e, entre outras coisas, que, neste,
as crises se resolvem naturalmente __e naquele, não encontram
só(gÇão: ou se exaurem pelo tempo com o termo '~o mandato
de 1,1m dos órgãos litigiosos, quando o dissídio não acarreta
muito graves conseqüências, ou tem uma saída violenta, um
golpe de Estado, uma revolução, uma ditadura. Tal tem sido
a história do presidencialismo em toda a América Latina:
esta tem sido a história no Brasil desde que a República desventuradamente, no-lo trouxe. Isto, Sr. Presidente, apesar
de havermos recebido o presidencialismo, após quarenta anos
de tranqüilidade política, propiciada pelo parlamentaris~o
do Segundo Reinado. Com o sistema parfamentar, fugimos
ao que parecia ser o determinismo deste Continetes; com
os sistema presidencial, recaímos inteiramente nele."
NenhUm o..:.tro depoimento, talvez expressa melhor a dimensão de Raul Pilla que o de Afonso Arinos que, por duas
vezes, foi Relator, na Comissão Especial da Câmara dos Deputados que emitiu parecer contrário â adoção do sistema parlamentar de governo e, por duas vezes, foi _vitorioso_, convertendo-se, finalmente, no mais ardoroso defensor do Parlamen~
tarismo. durante os trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte de 1988: " ... tendo em mesmo mudado de posição em
momento importante da minha vida parlamentar, aquele momento em que deixei a defesa do presidencialismo na qual
tinha empenhado grande esforço na luta contra o glorioso
Raul Pilla, para o qual peço uma salva de palmas em sua
memória; deixei essa luta, no passado, e percebi que não
é mais possível, no Brasil termos a ilusão de que o sisterma
presidencial possa corresponder aos interesses e ao futuro
do País."
Ao submetermos ao egrégio plenário a presente propO~
sição, estamos convictos de que, independente da opinião
esposada em relação ao regime ideal de governo, cada parla~
menta-r haverá de aderir â homenagem em que o CongressO
Nacional estará mai_lifestando seu preito de reconhecimento
a um dos mãls-HU.Stres de seus membros em todos os tempos.
Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1991. -PedroSiÔton
- José Paulo Bisol - José Ricba - Guilherme Palmeira Chagas Rodrigues- Divaldo Suruagy.
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merios, 50% (cinqüenta por cento) sÚperio-r à da hora
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -De acordo
normal."
com o art. 255, item I, alínea b, do _:Reg!mento Inte_rno, este_
requerimento será objeto de deliberação após a Ordem do
Art. 29 Esta lei efltra em vigor na data ~e sua publiDia.
cação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~
Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário__
Secretário.
Justificação
É lido o seguinte
O pfesente projeto de lei visa adequar o dispositivo do
REQUERIMENTO N• 928, DE 1991
diploma consolidado - § I' do art. 59 - ao disposto no
texto constitucional- art. 7~. inciso XVI-, que estabelece
Exm~' Sr. Presidente do Senado Federal,
Solicito autorização do Senado Fedeial para, nos termos a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo,
rlo art. 55, inciso III, da Constituição Federãl e art. 40 do em cinqüent8: por cento à d9 normal.
O texto celetista dispõe, a respeito, que a remuneração
l~.·gimento Interno do Senado Federal, aceitar e desempenhar
mE5São, objeto de decretos de 10 de dezembro do corrente da hora suplementar será, pelo menos, 20% superior à da
do Presidente da República, pelo qual fui designado, para hora normal, razão pela qual deve ser alterado para adequar-se
na qualidade de observador parlamentar, integrar a delegação ao disposto na ConstitUição Federal.
Submeto, assim, a proposição ã elevada apreciação dos
do Brasil na XLVI Sessão da Assembléia Geral das Nações
nobres colegas, solicitando___ s~u apoio e aprovação.
Unidas, a partir do dia 14 do corrente mês.
Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1991. -Senador
Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1991. -Senador
Nelson Wedekin.
Ronaldo Aragão.
LEGISLAÇÃO CITADA
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
DECRETOS DE !O DE DEZEMBRO DE 1991
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
O Vice~Piesídenú: da República, no exerCíCIO de;)_ Cã:rgo
de Presidente da República, de acordo p<>_m o disposto no
Decreto-Lei n" 1.565, de 5 de setembro de 1939, regulamenArt. 7'! São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,
tado pelo Decreto n' 44.721, de 21 de outubro de 1958, e além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
na Lei n11 5.809, de 10 de outubro de 1972, regulamentada
pelo Decreto n~ 71.733, de 18 de janeirá de 1973, alt~rado '' ''' " ' ' ' ' ' ' " ' ' ' ''""'''"""''''"'"•••"""""'"""'"~.-u•••• .. ---··-•
XVI- remuneração do serviso extraQ_.r_::!Çfinário Superior,
pelos Decretos n~ 75.430, de 27 de fevereiro de 1975, 85.148,
.--.
de !5 de setembro de 1980, e 95.670, de 26 de janeiro dê D? mínimo, em cinqü.enta por cer:tto à do normal;.
1988, resolve designar o Senhor Senador Ronaldo Aragão ............................ _............................. _......-............
para, na qualidade de Observador Parlamentar, integrar a
Delegação do Brasil na XLVI Sessão da Assembléia Geral
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
das Nações Unidas.
DECRETO·LEI N' 5.452, DE I' DE MAIO DE 1943
Brasília, 10 de dezembro de 1991; 1769 q_~ ~nd~pendê~cia
e 103• da República. -ITAMAR FRANCO - Marcos Cas·
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
trioto de Azambuja.
(A Comissão de Relações Exteriores e Defesa NaArt. 59. A duração normal do trabalho poderá ser
cional.)
acrescida de horas suplementares, em número não excedente
O SR. PRE:Sil)ENTE (Mauro Benevides) - O requeri· de duas, mediante acordo escrito entre empregador e empremento que vem ser lido será despachado à Comissão de Rela- gado, ou mediante contrato coletivo de trabalho.
§ 1~ Do acordo ou do contrato coletivo de trabalho__ deções Exteriores e Defesa Nacional, devendo ser _apreciado
após a Ordem do Dia da presente sessão, nos termos regi- verá constar, obrigatori~ente, a importância da remurieraçã~ da hora s_uplementar, _que ?e!á, pelo menos, 20% (vinte
mentais.
-Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1~ por cento) superior à da hora normal.
Secretário.
.,
ç.,, • • • • •, •••., "o.-, • •• •, . .-.-••
•• H , ••••••
É lido o seguinte:
(A Comissão de Assuntos Sociais- decisão termiPROJETO DE LEI DO SENADO N' 406, DE 1991
nativa.)
Altera a redação de dispositivo da Consolidação
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O projeto
das Leis do Trabalho, a fim de ajustá-la ao disposto lido será publicado e remetido à comissão competente.
no art. 7~, inciso XVI, da Constituição Federal.
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr.1~Secre
O Congresso Nacional decretâ.:
tário.
Art. I' O § 1' do art. 59 da Consolidação das Leis do
É lida a seguinte:
Trabalho- CLT -,-aprovada pelo Decreto n' 5.452,de
Brasflia, 11 de dezembro de 1991
1<? de maio de 1943, passa a ter a seguinte redação:
OFÍCIO GAB. N' 156/91
"Art. 59. ._ ..... ~ .........-.•-...-.-..~~~ ....-~-. .-•.. -~ ...... -..
Senhor Presidente,
§ 1~ Do acordo ou convenção coletiva de trabaComunico a V. Ex', nos termos do art. 39, alínea a,
lho deverá constar, obrigatoriamente, cláusula relativa
à remuneração da hora suplementar, que será, pelo do Regimento Interno, que me ausentarei do País nos· dias
h.~.-

r.-.~·.,"

O",.;,-.,,-,~-.,.,-,.-.---.~-.,

••-••~
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18 e 19 do mês de dezembro em curso, quando farei uma.
viagem ao Paraguai, páf_ã_ tr~uãr de-ãSsuntos de interesse pa"ni~
cular.
Aproveito o ensejo para re-novãr·a V. EX~ os meus pro~
testos de elevada estima e distinta consideração. -Senador
José Eduardo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência recebeu, do Presidente do_ Banco Central do Brasil,
o Ofício n' s/67, de 1991 (n' 7.972/91, na origem), solicitando,
nos termos da Resolução n" 58, de 1990, do Senado Federal,
autorização para que o Governo do Estado do Espírito Santo
possa emitir e colocar no -mercado Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Espírito Santo, para os fins que especifiéa.
A matéria será despachada à Comissão de ASsuntos Ec~
nômicos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência recebeu, do Presidente do Banco Central do Brasil,
o Ofício n' s/68, de 1991 (n' 7.974/91, na origem), solicitando,
nos termos da Resolução n" 58, de 1990, do Senado Federal,
autorização para que a Prefeitura MuniCipal de Palhoça se possa contratar operaçãO de crédito no valor de quatro~
centos e quarenta e nove milhões, novecentos e um mil, sessen~
ta e cinco cruzeiros e ·quarenta e cinco centavOS, para us fins
que especifica.
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - A Presidência recebeu, do Presidente do Banco Central do Brasil,
o Ofício n'-s/69, de 1991 (n' 7.973/91, na origem), solicitando,
nos termos da Resolução n" 58, de 1990, do Senado Federal,
autorização para que a Prefeitura da Cídade do Rio de Janeiro
possa emitir e colocar no mercado Letras Financeiras· do Tesouro Municipal- LFTM- Rio, para os ffns que especificã.
A matéria será despachada à COmissão de Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Prommcia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a -cróníea
jornalística das atividades parlamentares no Império dá-nos
conta de que, certa·vez, surpreso com a manifesta Irregularidade das contas apresentadas no relatório anual de determinado hospital público, e tendo solicitado, ao então provedor,
explicações a respeito, o Visconde de Jequitinhonha recebeu,
como resposta às suas indagações, um sonoro "não caio nes~
sa", da parte do Marquês de Abrantes. Certam.ente, -com
a expressão, pretendia, a notória peiSonalidaâe política dizer
que não se atrevia a questionar os meandros administrati~o§.
da institUição. Que misteriosas e poderosas razões iúiam le-va~
do o Marquês a retrucar desta forma? Afina~ de Contas, era
ele o provedor da "Casa dos expostos" e tinha sob sua responsabilidade manter a lisura e a moralidade dos gastos.
Machado de Assis, comentando o episódio, assim se prOnunciou:
"Em que tempo estamos? Que país é e~le? l'ois
um funcionário público, elevado às primeiras -posições
-não para satisfação da vaidade, mas para servir ao
País-, responde daquele modo a uma intimação tão
grave?
Não é lisonjeiro o estado da Nação ante a qual
se pronunciam tais palavras com a frescura que elas
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respiram, e que o ilustre marquês sabe empregar. Com
exemplos desta ordem, só conseguimos ter uma mocidade sem fé, sem decoro, sem ilusões; nada alcançareis
que seja durável, digno, elevado."
A atualidade dos fatos é tritemente impressionante. Ao
que tudo indica, o cenário político brasileiro muda do ponto
de vista institucional, mas as mazelas de caráter continuam
as mesmas. Há mais de um seculo, na Casa Legislativa que
se dizia augusta, eram proferidas palavras que ruborizavam
a Nação, mas deixavam impávidas e sem qualquer conseqüência prática as autoridades responsáveis.
Malbaratar as fiilanças públicas, enriquecer~se a·expensas
do cargo, usar a ~unção delegada pelq Estado para lograr
proveito próprio, de parente, de amigos ou de grupos econômicos mais -chegados é urria conduta que tem profundas raízes
na história brasíleira.
De tudo, o mais espantoso é que, no passado como no
presente, milhões de pessoas a tudo assitem impotentes, tolhidos da possibilidade de agir, indignadas mas indefesas
Muitos já discorreram sobre a falta de retidão de conduta
dos agentes públicos, propondo, como solução para o desvio,
a reeducação moral, Essa vetusta retórica, entretanto, tem-se
revelado ineiicili:, pois os mesmos a tos objetos que no passado
sangraram a economia popular continuam a ser perpetrados
e, o qUe é pior, de forma ainda impune.
Não faz muito tempo! acreditava-se que a restauração
democrática seria capaz de pór um termo aos desmandos.
Veio a Coristituinte, a nova Lei Fundamental, enfim, a ordenação jUrídica desejada para acabar com o arbítrio. Seguiu-se
a eleição direta para a Chefia do Estado, sendo lícito presumir
que o escolhido pela vontade livre e soberana do eleitorado
passaria a imprimir rumos mais compatíveis com :is expectativas.
O que se seguiu veio a ser uma grande frustração. Os
eternos aproveitadores da riqueza pública continuam a perpetrar as mais hediondas e reprováveis práticas. O Erário é
tomado de assalto, das mais variadas formas. O tráficc de
influências grassa de forma espantosa. As aquisições e vendas
realizadas pela administração pública são envoltas de graves
suspeitas.
Quais as conseqüências de tudo isto? A resposta é dramaticamente singela: nenhuma. Proliferam sindicâncías, inquétitos, processos e averiguações de toda ordem, mas nenhuma
sanção drástica foi aplicada.
Se, por um lado, os responsáveis, usando e abusando
do direito de defesa, conseguem protelar indefinidamente o
andamento dos feitos, por outro, a população, estarrecida,
a tudo assiste com desânimo e descrença.
- São bicicletas, guarda-chuvas, mochilas, fílii-os de águá
e.Ute.~sílio~Q~_r.nais Vár~ados qu_e sã-o_ adquiridos~ de uma Qles~
ma loja, sitU8.âa a maiS- de mil quilómetros de Brasília, por
preços astrOnómicos.
A Legião Bt;"3sileira de Assitência mais parece uma entidade beneficente de amigos e pafentes chegados ao poder.
A simples construção de escolas reclama a contratação,
sem concorrência, de firmaespecializada em consultaria. Tu-do, evidente_mente, com dispensa de licitação e a preços de
fazer ínveja até no mercado internacional.
O próprio líder do Partido do Governo, na Câmara, despudoradamente, justifica Os seus gastos nababescos __dizendo
que amfgó~ e empresários ricos estão a financiar-lhe a luxúria.
Em troca de que não se sabe mas, por certo, alguma contrapartida há de ter.
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Enquanto iSto~ a popUlação atnàrga o desenlP_regO, a inflação, a poupança retida, os baixos sal~rios, a fal~a de esperança
num futuro melhor, quer para si quer para os seus descendentes.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não é possível_que de~xe
mos a impunidade gerar a descrença generalizada no País.
Os homens de bem parecem ter vergonha da situação em
que vivem. Por todoS os lados, vêem as nulidades, os desonestos, os ímprobos a se locupletarem e eles, trilhando a penúria e a privação, já não mais têm c6ndiçõ_es_de acreditar nos
valores éticos que devem presidir a construção de uma sociedade sadia.
Como bem asseverou MãChadO -de Assis, exemplOs desta
ordem impedem que se alcance um futuro digno,_
É impossível obrigar o homem público a Ser honesto.
É, entretanto, perfeitamente posSível punir os responsáveis
pela dilapidação do património comum. ESte, o Ponto nucleã.r
da minha fala de hoje.
Punir o ímprobo, seqüestrar-lhc os bens, afastá-lo da vida
pública é tarefa urgente que o legislador deve prover.
Neste sentido, é meu propósito ·chamar a atenção da Casa
para dois projetos que julgo da máxima imQ_o~tâ~_cia. __ _ . _
Em primeiro lugar. a noVa .. Lei Orgânica do Tribunal
de Contas da União", se aprovada com as emendas propostas,
investirá aquela Corte nos indispensáveis poderes à realização
dos seus nobres fins.
Especial menção merece a competência atribuída para,
cautelarmente, determinar o afastamento temporário do agente público que. em razão das suas atribuiçõeS e havendo fundado indício de culpa. possa retardar a apuração dos fatos delituosos ou inviabilizar o efetivo ressarcimento ao erário.
Não menos importante é a faculdade de decretar a indis~
ponibilidade dos bens do servidor contra quem haja veementes
indícios de enriquecimento ilícito.
Tantos têm Sido os escândalos envolvendo procedimentos
licitatóríOS-, que julgamos indispensável sujeitar certas concorrências ao· preliminar exame do Tribunal, garantindo assim,
previamente, a lisura das futuras contratações.
Com o propósítO de manter permanente vigília sobre a
evolução patrimonial dos agentes responsáveis pela ordenação
de despesas, coibindo, de plano, as investidas dos inescrupulosos, atribuiu-se à Corte fiscalizadora poderes especiais capazes de detectar ganhos indevidos ou de ori~em suspeita.
Finalmente: destaque-se a possibilidaci~ de ser declarada
a inidoneidade temporária daqueles contra _quem pesem provas ou indícios suficientes de terem participado de fraude
contra a administração pública.
Acredita-se que esse item talvez seJa um dos mais_ importantes.. Não adianta punir o funcionârio, te"ínos qUe an~lí~ar.
Junto com as váffas transcrições na Casa, peço·a transcrição
do artigo do jornalista Carlos Chagas exatainente publicad"o,
agora, no Correio Braziliense de hoje, onde diz Carlos Chagas;
"Onde Há Corruptos, Há Corruptores".
Exatamente uma empresa que entra com a licitação ilícita,
que tenta barganhar imoralmente determinadas concorrências, não é lógico que ela continue! Recorihecida a presença
de uma empreiteira dessas em determinados casos, ela tem
que ser suspensa de t~r licitação com setoreS: quaisquer que
sejam do Governo, enquanto a questão não for averiguada.
Em segundo lugar, desejo referir-me à emenda ~ubsti
tutiva ao projeto de lei governamental que dispõe sobre as
sanções aplicáveis aos agentes ímprobos, recentemente apro-
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vacia Po~~llnanimidade nesta Casa, e que provavelmente até
o final deste ano seja aprovada na Câmara dos Deputados.
A iniciativa, além de ampliar consideravelmente o espectro das entidades cujo patrimônio passa a ser protegido, sujeita
às cominaçdes da lei aqueles que, mesmo não sendo agentes
públicos, induzem ou concorrem para a prática do ato de
íinprobidade ou dele se beneficiam-de qualquer forma.
A conduta proscrita não se limita às hip6teses de locupletamento sem causa lícita. Trata-se de punir, por igual, os
que causam prejuízo ao Erário. os que ferem os priilcfpiOs
básicos da administração pública e, por fim, os que violam
direito ou garantia individual a título de exercer autoridade.
Ao Ministério PUblico são reconhecidos os mais amplos
poderes investigatórios, podendo agir de ofício oti mediante
representação, cabendo-lhe proceder a inspeçóes, tomadas
de depoimento, requisitar perícias, documentos, estudos, dados técnicos e informações. inclusive dos entes públicos e
particulares.
Independentemente das sanções políticas (suspensão da
cidadania ·e perda da função pública), são fixadas severas sanções, tanto no plano administrativo como no criminal_.__
O princípio da inversão do ónus da prova é consagrado,
quando ficar demonstrada a evolução patrimonial desproporcional ao ganho ou à renda do agente. Assim, a pres:un~ção
é de que o agente se locupletou no exercício da função, toda
vez que não puder provar a origem do patrimóniO acrescido.
Veda-se o recebimento de donativos ou presentes pesSt;>ais, deve~do este~ _ser incorporados à pessoa juiídica de
direito público, quando havidos na qualidade de representantes do órgão.
Condutas altamente reprováveis, como a transmissão de
"infOrmação privilegiada, a percepção de vantagem econôtrtica
para liberar verba pública ou o exercício de consultaria paralelamente ao desempenho da função, ficam expressamente proibidas.
Encerro- Sr. Presidente, Srs. Senadores- conclaman-do as Casas do Congresso Nacional a agirem com firmeza
e celeridade no trato de assuntos de tão grave repercusão
para o futuro do País. A contribuição parlamentar, neste aspecto da vida pública, atém-se ao aperfeiçoamento das instituições e do ordenamento, de sorte que autoridades executivas
disponham dos meios necessários à responsabilização dos culpados. Por tudo isso, e acreditando haver dado contribuições
significativas ao trato da questão, ao propor emendas saneadoras das falhas e omissões hoje existentes, encareço a todos
que dediquem o melhor dos seus esforços à rápida tramitação
_
das matérias ap.tes referidas.
Sr. Pfesidente, peço a transcrição desse artigo de Carlos
Chagas, eni que S. s~- faz a análise" exatamente do que assinalamos aqui, com a devida importância e significado, e ctemoristra que, quando se quer. consegue-se apurar.
Peço a transcrição, Sr. Presidente, exatamente da· passagem de Machado de Assis, pela qual se verifica que aquela
pergunta "Oue País é este?" não é do então Presidente da
Arena, Governador de Minas Gerais, mas, já naquela época,
o referido escritor fazia essa mesma petgunta, que, hoje, também podemos fazer.
Da mesma forma, gostaria que fossem transcritas, Sr.
Presidente, as emendas apresentadas aos dois projetes a que
me referi.
Aqui eu encerraria o meu pronunciamento, não fóra essa
manchete da Folha de S. Paulo: "PC" causa desentendimento
entre Collor e seu irmão." Desentedimento entre parentes
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é a coisa mais natural. Quem de nós n":io esteve suj~i!9_ a

Ora, Sr. Presidente, criamos uma subcomissão na Comisisso?-Muitas vezes, -os homens públicos têm deSentendimento são de Constituição, Justiça e Cidadania, que não pretende
com parentes seus geralmente pelo fato de, ocupando uma ser manchete, nem se baseia em manchetes de jornais. O
função pública e exercê-la,· olhandÕ_para- fÍ'entc, encOntram Se"ti"objetivo- e não tem sido fácil o trabalho- é verificar
dificuldades entre os que, âs vezes, buscam vantagens.
por que no Brasil só vai para a cadeia ladrão de galinha;
Mas PC, um ifustfe cidadão e empresário desta CaPital, por que quem rouba o património público, sendo grande o
considerado grande amigo pessoal do Senhor Presidente da rombo, não é punido. Por que as manchetes dos escândalos
República, aparece numa entrevista em qu-e O Sr. Pedro Co- se repetem e se multiplicam, sai a CPI, sai a denúncia, sai
llor, irmão do Presidente da República, fala à FOlha de S. a acusação e não acontece nada? Quando acontece, é como
Paulo e faz algumas afirmativas que não são de caráter pessoal. está acontecendo agora.
_
Não é o problema do Sr. Pedro Collor, que se desenDizem qlie, sobre o escândalo da Delfin, que a Justiça
tendeu com o Presidente da República e dele divergiu, que mandou devolver, aquela financeira deverá receber quantia
nos obriga a debater esta matéria. Pelo contrário. Devemos q_ue chegariã a um -bilhão de dólares. Seria o melhor negócio
respeitar, lamentar e desejar que o Sr. Pedro Collor e o seu já realizado pela Delfin, porque terminou ganhando de todos.
irmão, o Presidente da República, se acertem, que o desentenMas o que é isso?
.
dimento seja passageiro e que sejam muito felizes. Quem
Por que essas coisas_acontecem,?
de nós haverá de atirar a primeira pedra e ficar satisfeito
-Sr. Pfesidente, isso é o que se chama de impunidade.
porque dois irmãos se cfesentendem, principalmente em sendo E Se me perguntarem qual é o maior responsável por tudo
o Presidente da República?
que acontece, neste País, em termos de imoralidade na coisa
Não é essa a questão. Não venho a esta tribuna para pública, eu respondo: a impunidade. Porque se há impuni~
dizer que o Presidente está se desentendendo com o seu irmão, dade, se fatos se repetem, se as altas autoridades comete01
mas devido à afirrilatíva do Sr. Pedro Collor que é mais séria transgressões e nada acontece, isso é a provocação, é o estímu_
e de interesse público.
lo, é o fermento que faz com que qutros fato? se repitam
Na entrevista à Folh& de S. Paulo, o Sr. Pedro Collor em todo o País.
pós em dúvida a origem dos investimentos dos Farias. S. s~
EU gosto do Mírlfsiro da Saúde, tenho carinho
S,
queria saber, por suspeitar que as empresas do "PC" fatora- Ex\ faço bons comentários a _seu respeito, tenho uma boa
ram, este ano, 4 milhões de dólares, como foi que _ele conse- análise do, seu comportamento._]::m_mi.[lha opinião pessoal
guiu dinheiro para montar um jornal de 5 milhões di dólares. não creio que o Ministro da Saúde tenha algo a ver com
A pergunta é feita pelo concorrente, porque o Sr. Pedro Collor o que está acontecendo em seu MinistériO. Digo -jsso-·eqm
é diretor do jornal da _família do Presidente Fernando Collor toda sinceridade. Se achasse que S. Ex• tinha algum envolvide Mello, em Alagoas.
mento com o que está acontecendo, diria; mas acho que não.
Em reunião, há dois meses, com o :peput_::t..c!'? Federal $. Ex• é um homem de_bem. Mas, _com todo o respeito, eu
Augusto Farias, PSC, irmão do PC, Pedro Collor a·meaçou fui Ministro, fui Governador de Estãdo.
publicar um dossiê sobre os Farias. "Vou defender o pitri·
Com relação à construção, contratQFJ.-~ 1!!lla_ empresa,
mónio da família com as armas de que disponho", disse ele. ninguém entendeu por que. sem licitação por não sei qüanto,
A respeito do dossiê, disse a Folha de S. Paulo: "o tempo encarregada da sua fiscalização.
dirá".
O Sr. Mimstro não podia ter feito isso, ele equivocou-se.
Ora, Sr. Presidente, essa notícia saiu hoje. Se é verdade, Anult!:se isso. É verdade que a empresa era do Paraná.
Agora vem o fato das 22 mil bicicletas. Perdoem-me a
não sei. Dizem que esse ilustre cidadão, o "PC", é um empresário digno, o mais competente e que, infelizmente, o seu sinceridade. Eu Governador, eu Ministro, se vou abrir uma
perigo e o seu crime é ser amigo do Presidente Fernando licitªção para 22 mil bíciletas, eu não a abriria entre revendedores. eu a(lbriria entre as fábricas de bicicletas. Não preCisa
Collor de Mello, o-que-o torna notícia a cada dia.
Outro dia, saiu no jornal uma informaçào de que o Sr. _§_e r ãJguéil]._~sPecial para saber disso_, pois a reyendedora vai
"PC" estava comprando todos os títulos da dívida agrária comprar na fábrica. E se o meu objetivo é a compra de 22
do Governo Federal, por ter conhecimento de que esses_títulos mil biciletas, vou falar direto às fábricas. VerificaQª-s_ _as_ fábriseriam utilizados na privatização das estatais. Outra calúnia, caS~ feita a licitação, compra é efeúvada pela metade do
provavelmente.
preço. Todo mundo sabe disso. De onde é a firma? Do Paraná!
A verdade é que esse tipo de afirmativa repete-se, multi- -Af. __todos já estão querendo "engolir" o negócio da bicicleta
plica-se, urna atrás da outra, e não há o desmentido. Daqui
vem o dos guarda-c_h!lvas: vinte e "dois mil! de onde é a
a pouco, acontece exatamente isto: existe seriedade e não firma? Do Paraná. Surge também o problema das mochilas.
existe seriedade; existe a irresponsabilidade dos jornalistas, De onde é a firma? Do P3:raná. Há_ também o ça~o do helicópdos_ órgãos da imprensa que brincam com a dignidade do tero que v3i resolver o problema da cólera na Amazônia,
homem público e existe o homem público que é irresponsável não sei a quantos mil quilõmetros de distância. De onde é
a firma? Do Paraná.
e causa manchete_.
Sr. Presidente, juro que não consigo entenderon_de está
Como vamos separar o que· é do que não é? Como vamos
separar o Deputado. o Senador, o Governador. o Ministro, -O-sentido- de racionalidade do Ministro. Na primeira vez, tudo
o que desempenha a sua vida pública com dignidade, com bem! Na segunda e na terceira deveria dizer: "Do Paraná
seriedade do que, amanhã ou depois, um jornalista, um órgão, não pode. E não pode por quê? Porque _sou do Paraná: se
um político, por mágoa ou indignidade, inventa contra a _sua soU do Paraná, não posso fazer- com que, de repente, todas
seriedade? E verdade_ ou mentira? Como vamos distinguir as decisões do meu Ministério saiam do Paraná".
Dessa forma. penso que- o Ministro agiria" com respeito.
isso daquilo que a imprensa, com responsabilidade, denuncia
- a corrupção, o fato, a imoralidade - e tem obrigação grandeza e sinceridade. Se fora eu, pediria licença do Ministério, viajaria, sairia, c assumisse quem quises-se para fa1.cr
de denunciar?
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o levantamento que deve ser feito. Entretanto, eu estaria
fora.
··
O Sr. Mansueto de Lavor-_Permlte~me V. Ex~ um aparte, nobre SenadOr?
O SR. PEDRO SIMON- Concedo o aparte a V. Ex•

O Sr. M8nsueto de Lavor- Ap-ena-S para aditar, V. Ex~,
antes, referiu-se à questão dos jornais de Alagoas, um deles,
a Gazeta de Alagoas, qu:e, ultima~ente, tem atacado tanto
o Governo Collor que parece até urna publicação da CUT;
e é dirigido pelo Sr. Pedro Collor, irmão do Presidente Collor.

Inclusive, tem atacado bastante, seguindo a esteira da ...
O SR. PEDRO SIMON- E imensa maioria das açÓes
desse jornal pertence a mãe do Presidente.
O Sr. Mansueto de Lavor- Exatamente, 80% das ações.
Então é estranho que o Governo seja, de uma maneira tão
violenta c freqüente, atacado pelo próprio jornal da família,
inclusive focalizando aLBA, sem que hajaapuração dos fatos.
Para não tomar mais o seu tempo precioso--e não ·nos privarmos
de continuar ouvindo V. Ex•, abordo apenas mais um ponto,
a questão das bicicletas, mochilas e seringas, todas compradas
no Paraná. Realmente, a explicação do Ministro é um tanto
perigosa, V. Ex" poderá ser acusado, COO] esse pronunciamento. da proliferação do cólcr3: no Nordeste, pois S. EX"
disse que aquela pressa toda, na compra feita no Paraná,
era para evitar que o cólera proliferasse e se propagasse por
todo o País. Realmente, com esse, pronunciamento, ao lado
das denúncias da imprensa, V. Ex~ corre o risco, na versão
do Ministro de ser acusado da proliferação do cólera no País.
OS fatos são como V. Ex~ coloca~ que se tenha prudência,
que não julguemos a priori o Ministro que foi um colega
nosso. um parlamentar correto. um Constituinte que efetivamente lutou pelas melhores causas e ficamos com o parlamentar. Em relação ao Ministro, há ainda essas interrogações
que não podem ser explicadas pela pressa em se combater
o cólera. Era só isso agradeço a V. ExO SR. PEDRO SIMON - V. Ex• tem~ toda razão. E
tem mais, esse Ministro para mim preenche as qualidades,
é um homem por quem tenho o maior respeito. Isso está
acontecendo no seu Ministério, devido ao estilo do Governo
Collor. E o que se vê no Ministério da Saúde é à revelia
do que está acontecendo no Brasil. Estamos aqui, as pessoas
nos estão procurando, porque o Congresso tem que votar,
há a reforma tributária, há a reforma fiscal, e o Presidente
está onde? Na Itália e na Áustria. Se me perguntarem: Fazendo o quê? Juro que não sei. Até criando problemas, porque
o Presidente italiano está vivendo uma hora difícil, e ele tem
que sair das dificuldades. para atender ao nosso Presidente.
Vejam V. Ex·'' falo com toda a sinceridiide. Analisando
essa que~tão de o jormd do Presidente, o jornal de sua família,
abrir suas baterias atacando Sua Excelência dura e acremente,
disse bem o Senador Mansucto de Lavor parece até um jornal
da CUT. Mas o que está havendo com a figura do Presidente?
Não se acerta em famnia. não se acerta Com o irmão, não
se entende com a lavoura, com quem Su~ Excelên,cia quer
se acertar? Quem é o culpado, o responsável pelo que está
ocorrendo neste País?.
Sr. Prcsldente, creio- que a essa hora -e a essa altura,
o problema não é apenas a Substituição do Ministro da Saúde,
ou a manutenção ou não do Ministro do Trabalho e Previdência Social, na verdade, com iodo o carinho que posso
te. r por S. Ex• é uma figura que, saindo ou não. as coisas

a
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ficarão _praticamente iguai~. naquele Ministério. NãO haverá
muita alternativa. muita modificação. Não é o problema da
Si'~ Margarida Procópio; ·qlH::---é ·uma miniStra, um3. --m.~lher
importante, significativa e; no entanto, o seu problema social
é doloroso, porque, na realidade. seu ministério não existe,
_ Díferente é a qUestão relativa ao Ministro-da Infra-Estrutura,
esse sim, eu respeito, mas que, no entanto, vem com a sua
prepotência e diz o seguinte: "A tese do Governo é pela
privatização da Petrobrás; e, quem dentro daquela empresa
for contrário a sua privatização, demjto". Como põde fazer
isso? A Consti~uição diz que o monopólio do petróleo existe ...
O Governo quer a privatização? Quer. É direito do Governo?
É. Mandou a esta Casa um projeto de reforma à ConStituição?
Mandou. Vai mud~r? Sim. Mas, enquanto isso nã-Õ acontecer,
a lei é o monopólio. Como é que o Ministro diz que quem
se insurgir contra a privatizaÇão será demitido? Veja que é
to nem à lei. É um Governo que não sabe conceituar quais
são ou não os seus direitos. Quando um ministro diz: "A
palavra do Governo é pela privatização da Petrobrás". Tudo
bem. "Vamos lutar por ela". Tudo bem. "Mas, dentro da
Petrobrás, quem for contra está na ruaT' Tudo mal. O Governo tem que respeitar a Petrobrás como empresa estatal
até o dia em que esta Casa mudar a lei nesse sentido e não
querendo fazer tudo ao contrário. Quei'er liberar, fazer com
que aos poucos a Petrobrás mude a sua situação para que,
de fato, lá fora, o monopólio desapan:.ça.
O Senhor Presidente volta de mai~ uma viagem à Europa,
onde infelizmente, não se sentou como rriembro do Primeiro
Mundo. O fato de dizer que não mais fazemOs parte do Terceiro Mundo não nos coloca no Primeiro Mundo. Pelo contrário, quando Sua Excelência assumiu o Governo, éramos a
oitava economia do __ro_u_n_do, e baixamos para a décimaduas nações já nos ui ta passaram, isso em razão dos planos
econômicos de Sua Excelencia o Senhor Presidente da República.
Creio que Sua Excelêricia, quando voltar a este País,
no seu trabalho de final de ano, talvez necessite de mais um
caso, mais urr.:.l desavença, indusive familiar, para entender
e compreender que o seu estilo não é bom, o seu estilo majestático o seu imperativo de poder não é um grande estilo.
Estava assistindo, Sr. Presidente, na televisão, lá no Rio
Grande do SUl, às festas da vin<;la do Príncipe herdeiro da
Inglaterra na recepção do Jtamaraty, onde aparecia o Príncipe
Charles e o nosso Presidente com suas respectivas esposas.
Então um amigo meu que também assistia disse: - ..Somos
obrigados a reconhecer, o nosso Presidente tem muito mais
"pinta" para ser Rei da Inglaterra do que o Príncipe Charles,
que parece um Presidente de Terceiro Mundo na sua humildade, na sua cabecinha baixa". Pode ser! Sua Excelência pode
ter imponência, pode ter um cargo. Pode ter ascendido rapidamente na sua vida política; pode ser jovem e feliz. É bem
nascido: neto de Ministro, filho de Governador e Senador.
Foi Deputado Federal, Prefeito de Capital, Governador. Hoje
é Presidente, eleito espetacularmente com 35 milhões de votos. Sua Excelência pode ter tudo isso, mas, na verdade, hoje,
é Presidente, e é Presidente com a responsabilidade de governar este País. E se é Presidente com a responsabilidade de
governar este País, merece e deve respeito a esta Casa, à
Câmara dos Deputados, à sociedade e ao seu povo.
Daqui, quero rejeitar publicamente o discurso que fez
o Sr. Amaral Netto na Câmara dos Deputados. Li nos jornais
de hoje que S. Ex~. ontem, rompeu corno Presidente, como
amigo pessoal, corno eleitor. E dizia que, como havia treinado
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o golpe contra Getúlio e contra Jango -~e pudesse~ tram.aria
S. Ex\ o Sr. Amaral Netto,_um golpe contra o Presidente.
Refuto, rejeito, nã03ceito um pronunciamentCra-essa na~
tureza. Ninguém quer um golpe contra o Senhor Collor, nin·
guém quer que o Senhor Collor, Collor deixe de ser Presidente. Todos nós desejamos que Sua Excelência vá até o
último dia do seu mandato, todos nós desejamos que_ Sua
Excelência faça um bom Governo, todos nós desejamos o
melhor para Sua Excelência e para o seu Governo. O nosso
estilo aqui, o nosso discurso, o nossso pronunciamento, a
nossa fala não é nó sentido de desejar o pior para Sua Excelência, é de chamar a atenção de Sua Excelência.
Lamentavelmente, o Senhor Collor está indo pelo caminho errado, está equivocado, não está fazendo o que deve.
Está na hora de parar, de refletir, de analisar, de se aconselhar
com pessoas que queírã.m verdadeiramente o seu bem e o
bem deste País, porque as coisas como estão não podéin contínuar.
O Sr. José Richa :..._ Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. PEDRO SIMON - Com muito prazer.~
O Sr. José Richa- Mais uma vez, Seriã.dor Pédro Sfmon,
V. Ex' traz a esta Casa um assunto de extrema impoi'tância
para ser debatido. E como é do seu hábito, V. Ex• o faz
com a extrema competência, o equilíbrio e a isenção que
lhe são peculiares. Ao analisar os recentes episódios ocorridos
na área do Ministério da Saúde, V. Ex' coloca de forma tranqüila que acompanha a preocupação nacional com relação
ao que está acontecendo e fica na dúvida pela impressão que
V. Ex~ tem de Ministro ser um homem sério. Quero até corroborar isso. V. Ex•, como homem de Oposição poderia o que é, no sistema- presidencial, legítimo - tirar proveito
político-eleitoral de um prato cheío como este: um-escândalo
hoje comentado em todo o Brasil. Entretanto, V. Ex~ aborda
o assunto com aquela isenção que seu espírito público e seu
espírito de justiça o obrigam a fazer. Quero, também, contar
um epísódio ligado à área do Ministro, porque eu também
tenho essa mesma impressão_ de V. Ex• Embora sejamos -do
mesmo Estado, não tenho grande intimidade com S. Ex~ Aliás,
fui conhecê-lo pessoalmente durante a Assembléia Nacional
COnstituinte. No Paraná S. Ex~ tem um bom conceito, é considerado ~ornem sério. Mas, realmente muitas coisas que aconteceram nos últimos tempos no seu Ministério -precisam ser
explicadas. Até que provem o contrário, prefiro acreditar na
seriedade do Ministro, mas algo na estrutura do seu Ministério
não está certo. Vou contar um episódio - cada um faça
o julgamento que quiser - do qual fui protagonista, aliás,
um instrumento. Durante a Semana Santa viajei para o· Paraná; cheguei na quinta-feira s3.nta, por volt3 das 12 horas.
Alertado pelo sindicato dos trabalhadores das indústrias que
produzem seringas descartáveis, liguei para o Ministro, que
gentilmente me atendeu. Foi a primeira e única vez que telefonei para seu Ministério. Os trabalhadores, através do seu
sindicato, no Paraná, haviam me alertado que, na segundafeira, portanto três dias depois, seria aberta uma concorrência
pública para compra de 150 milhões de seringas des~rtáveís.
O_Sindicato chamava atenção para dois aspectos do problema.
Primeiro, era uma concorrência internacional, em dólar, o
que poderia colocar em risco as empresas nacionais e, portanto, os seus próprios empregos; segundo, disseram-me, em
confiança, qUe havia indícios, também, de que a concorrência
tivesse cartas marcadas. Não fiz alarde, não dei entrevi~ta,
.~.liás é a primeira vez que ·estou revelando em público esse
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episódio. Mas a minha obrigação eu a cumpri: liguei para
o ministro, de quem tenho um bom conceito, e relatei o_la_to.
O MiniStro mostrou-se_ su_rpreso e disse que mandaria verificar.
A_~é al_ertei_-o para o f3.t0- de que, se S. Ex~ quisesse tomar
providências, teria que fazê-lo naquele dia, porque no dia
seguinte seria feriado nacíonal, sexta-feira santa, após o que
viriam 9 sábado, o domingo e ~ segunda~ feira, quando seria
~~-~!Ja a conçorrência, -~~_E]::~ disse.. que imediatamente eram 3, 4 horas da tarde -iria toma~ provü;lências_e r~<!_Imente
as tomou: a concorrê-ncia foi anulada. Agora leio nOs jornãis
d~sta semana que foram compradas seringas descartáveis sem
concorrência pública e com preço superfaturado. Então pe_rgun~o - como V. Ex~ -fez da tribuna - em quem vamos
acreditar? Continuo acreditando no Ministro, mas S. Ex~ tem
que to~ar proVidências, poique, pelos indícios, dentro do
s~u Ministér.i9, existe 4rna verd<}cleira quadr:fha que está
aprontando, e quem está "pagando o pato" politicamente
é o Ministro. Por isso, quis ilustrar o seu discurso e cumprimentá-lo, contando esse episódio para que cheguemos a não
sei que conclusão. Ainda fico com o desdobramento que V,
Ex~___ qeu a_o seu discurso. O_ que está falta-ndO realmerite é
um murro na mesa por pane do Presidente da República.
Pelo que contam por aí a respeito de coisas que acontecem,
à sombra do Governo, de fato, o Presidente tem que tomar
prOvidências drásticas. A impunidade não pode continuar estiatos desonestos e os _desacertos que acontecem dentro do
Governo. Não é ma-is possível isso. Os escândalos estão se
muft~Pli_cando numa velocid_ade tão grande que até a popuIaçã'o ~-rªs_il~i_r_a,_ ante~ impactada fortem~nte com_ denúncias
desse tipo. hoje, está ficando anestesiada. Parece que a popu~
laçã~!Jr~_i!~i_!";t já es~?__c9meç_andO a~-~ acosturn_ªr com_ a _fatalidade de termos de conviver com a corrupção, o que é inaceitável. Exatamente como diz o nobre companheiro Divaldo
Suruagy: a população brasileira está perdendo a capacidade
da indignação. Isto é muito grave, é ainda pior do que a
roubalheira, pior do que a impunidade, porque isto é mexer
com o·sentinlento de toda urna população. Por isso, quero
cumprimentar V. Ex~ pela oportuna manifestação que faz da
tribuna.
~O SR. PEDRO SIMON- Muito obrigado, Senador José
Richa,_peio significado do seu pronunciamento, pelo exemplo
que V. EX:• dá e petõ testemunho que V. Exf apresenta com
relação ao Ministro.
Mas veja o que disse V. Ex": V. Ex~ é informado de
que, segunda-feira, será,aberta uma concorrência, e essa concorr~ncia é fraudada. E uma concorrência para se adquirir
150 _tnil_h_õe_s em seringas descartáveis. Muito _bem! O Ministro
tomou uma providência correta. Suspendeu-a. Nota dez para
o Ministro! Agora, de repente, saem as mesmas 150 milhões
em seringas descartáveis, sem concorrência e superfaturadas?
O~ que aconteceu? O que pode ter acontecido? Porque V.
Ex'_<?~_!_á ~p!:_e~~ntando um fato novo de que ningué'!l tinha
tomado conhecimento. O fato novo. que y. Ex" apresenta
e de que· ning.uém tinha tomado conhecimento é esse de que
havia denúncia de que haveria uma concorrência fraudada,
e de que V. Ex" telefonou ao Ministro, e ele suspendeu a
concorrência. Mas saiu a indicação direta. Juro que não sei
julgar. ~
~~
~ ~~
Será que o escalão secundário do Ministro é tão mau
carátex:__q~e passou a rasteira em S. Ex·? O que houve? Acho
que essa pergunta é cabível. Agora há um fato novo trazido
p~Io nobre SeQ_ador José Richa: O M.inistro sabia que havia
uma concorrência que era desonesta e que ia ser fraudada
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de ISO milhões de dólares. S. Ex• a suspendeu. E agora,
alguns dias depois, sai a notícia de que foi suspensa a concorR
rência para se comprar sem -cdn'cbrtênêía. -~ntão,--riao hãvia
aquela urgência qUe o nobre Sen'ador por Pernambuco está
dizendo que havia, que por -causa ??-_cólera a compra era
urgente. Não. Tanto não era que abriram a concorrência,
o praz-o, disseram que ia ser aberta na segundaRfcira c não
se abriu na segundaRfeira, porque o Senador José Richa falou.
SuspenderamRna. E aí houve uma terceira.__
Ocorre o mesmo que Cúíri -essa nOtíci~i" da Folha. É difícil
julgar, é difícil interpretar. Qualquer cidadão normal que não
entre no terreno da psiCanálise acha que e::.sa notícia é maluca.
E ela só pode ser maluca. Como é que o Presidente da RepúR
blica, que tertt- uma mãe que é-dona ~.e. u~jO~[tal, ele, Presiw
dente da República, é sócio do jornal, ele_ possui uma parte,
e o irmão dele possui outra e a maioria das ações é da mãe
dele, como é que o Presidente da República vai permitir e
facilitar que um amigo dele vá co~prar um jornal para fazer
concorrência com _o jornal da mãe dele? Não dá para entender!
O riõrinaré eu achãr que essa notícia é maluca! A situação
que está aí nos leva a perguntar: Q que há? Mas, na verdade,
a notícia que está no jornal quem _dá é o irmão dele. O irmão
dele está brincando? Está faltando com a verdade? Ou é verdaw
de que o Presidente_ está da!J-do força para o tal :p_ç~ qUe
é seu amigo íntimô·, ã.bi-if um jornal em Alagoas que vai atuar
contra o jornal da mãe dele? O negócio e-chamar o Deputado
Eduardo Mascarenhas, que é psicanalista, para vir ajudar a
interpretar, porque não dá para entender. Respondam~me:
dá para entender essa notícia de hoje? Dá para entender
o que há por trás dessa notícia de hoje? Não foi o iimãO!
S6 estou analisando, porque é o irrilão! Não fora o irmão,
eu diria: "é doido esse cara!" ComO é (j_ue -vã.i passar Pela
minha cabeça que o Senhor Presidente da g~p~blica ~h~_fii._~
um amigo íntimo e Th.e diga que monte um- jornal em A lagoas,
contra a própria mãe! Está louco!
O SF. Garibaldi Alves Filho - Permite-me V. EX' um
aparte?
O SR. PEDRO SIMON - Pois não.
O Sr. Garibaldi Alves Hho - Senador Pedro Simon,
há pouco tempo, numa roda aqui, se comentava esse assunto
e se dizia que -o Presidente da República está sendo coerente.
Como ele é contra os mo·nopólios, ele resolve~,~, agora, investir
contra o mon.opólio da imprensa, que nô caso de Alagoas,
é patrocinado pela sua própria famt1ia.
-0 SR. PEDRO SIMON- Olha, poderia ser. Quem sabe
não é isso? E quei"o dizer a V. Ex~- repito- que voltarei
a esta tribuna para pedir desculpas para dizer que é uma
grandeza tão grande que eu não consegui enxergar. Mas em
a enxergando, volto para pedir desculpas. Pode ser. Por que
não vamos interpretá-la do lado positivo?--so-que o irmão
ainda não entendeul Ele não conseguiu explic.ir para o irmão
a.inda. Então o irmão dele inventou que_(_? di_nheiro é suspeito.
O irmão de Sua: Excelência vai ã Folha de S. Paulo, que
está sendo processada pelo Presidente da República, e dá
uma entrevista de uma hora e meia - o Sr. Pedro Coilor
-ao pessoal da Folha de S. Paulo- e vejam que o pessoal
da Folha de S. Paulo, foi elegante, é uma notícia;parã quem
conversou uma hora e meia, cujos termás sãO muito sintéticos,
muito objetivos~- seiD adjetivação- e s~ vê- qUe tanto O rapaz
foi sério, foi competente, mediu as palavras, co-mo o pess-oal
da Folha não inventou, como falou aquele que deu entrevista
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à Veja, aquele da feijoada, e que disse que depois foi acrescentada ~ui ta _coisa que ele não teria dito.
O Sr. Ronan Tito- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. PEDRO SIMON -Tenho que terminar. porque
o Ministro está chegando.
O Sr. Ronan Tito- É um breve aparte! É só para lem?r.af
a V. Ex• aquela estória do Édipo Rei, V. Ex~ falou no Eduardo
Mascarenhas, mas eu estou pensando que nem Freud explica!
O SR. PEDRO SIMON- Encerro, Sr. Presidente, em
respeito ao Ministro Antônio Rogério Magri que, por convocação do nosso ilustre Senador do Pará, me parece que, desta
vez, veio mesmo. Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. PEDRO SIMON EM SEU DISCURSO:
.
.

ONDE HÁ CORRUPTOS
HÁ CORRUPTORES
Carlos Chagas
Dizia O conselheiro Acádo, com muita propriedade, que
as moedas têm verso e reverso. Todos os dias a imprensa
revela uma denúncia nova que se junta ao montão-de irregularidades já detectadas no serviço público. Boa parte delas reJ.e~
re~se a licitações irregulares e superfaturamento de produtos
e serviços contratados pelo Governo. O barro salpica a Calça
de alguns ministros e a gravata de uns tantos altos funcionários.
estejam, eles ou não diretamente envolvidos nas maracutaias.
Em uma palavra, vem a público sistematiCamente possíveis ãtOs de corrupção, com a indicação dos corruptos. Há
que indagar, então, por onde anda a outra face, a dos corruptores? Porque essa equação não se desenvolve sem duas constantes._ On<Je há _corruptos que aceitam celebrar contratos por
preços muito além do mercado haverá, sem a menor he~itação,
corruptores que também aceitam fornecer serviços e produtos
pelo que eles não valem. Importa me11:os saber quem na~ceu
primeiro, se o ovo Ou a galinha._Quem teve a idéia, quem
propôs, quem começou - torna-se irrelevante.
Faltam, porém, nomes de corruptores. Devassas em suas
empresas e o mesmo ímpeto em vê-los punidos. Investigações
capazes de mostrar quem e qua-ntos, na iniciativa privada,
locupletaram-se do negócio que terá, sem sombra de dúvidas,
enriquecido determinados funcionários públicos. Mas outro
tanto de funcionários privados, já que parece inadmissível
supor a empresa inteira tendo a corrupç-ão como filosofia de
trabalho.
Tome-se o exemplo mais recente. Noticia-se que a Central
de Medicamentos adquiriu, sem lícítação, 748 veículos, por
preço superior ao que o mercado indicava no momento da
aquisição. Logo, e com muita raz.Io, começam a ser inVeStigados os funcionários da Cerne e arredores, sejam os do andar
de cima, sejam os do andar de baixo. Quanto ao outro lado,
fala-se apenas que os fornecedores foram a Volkswagem, a
Toyota e a General Motors. Pessoas jurídicas que não podem
reponder a processos nem ir parar na cadeia, por corrupção,
Será que não passa pela idéía de nenhum editor de escândalos
ou paoteiro do caos designar repórteres para mergulhar fundo
rta operação, junto a essas empresas? Por que não terão sabido
dé nada, com certeza, os seus presidentes e principakdiretow
res, mas serão, no caso, tão responsáveis quanto ministros
e secretários. Quem propordonou a lesão aos cofres públicos.
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do lado de lá? Quem se beneficiou? Qual o nome do respon·
sável pelas assinaturas? E pelos primeiros· enteridimentos?
Nesse momento, senão para o brejo, a vaca toma o rumo
dos banhados. Ninguém se -anima a eSse trabalho. Parece
perigoso demais, se não tiver sido supérfluo. Ou as duas coisas.
Convenhamos, dois pesos e duas medidas não dá, como
norma de comportamento ético para os meios de comunicação. Há que haver o mesmo ímpeto e a mesma garra. Bem
como as mesmas investigações e o mesmo desejo de punição
para os culpados que denigrem e deslustram imagens tão puras
quanto as de nossa iniciativa privada.
A moda, se pegar, pode até frutificar, porque não serão
apenas negócios escusas cbm o Gove-rno ""que determinados
maus funcionários de determinadas empresas estarão pratiM
cando. Também há corrupção entre eles, sozinhos, ou entre
eles e outros agentes privados. Quando aumentam desmediM
damente os preços, por exemplo, por certo que à revelia de
seus diretores e de seus presidentes, que jamais participariam
de prática tão execráVel: Assim, mãos à obra, na prospecção
do outro lado da moeda. Até para tentar salvar essa tão desvaM
Iorizada ficção ...

PC CAUSA DESENTENDIMENTO
ENTRE COLLOR E SEU IRMÃO
Pedro Collor suspeita
de dinheiro gasto por Farias
para montar jornal em AL
AR! CIPOLA
cOrrespondente em Maceió
Pedro Collor de Mello disse que o desentendimento que
vive atualmente com seu irmão, o presidente Fernando Collor
de Mello, é decorrente do "beneplácito" que Collor deu aos
irmãos Farias para instalar o jornal Tribuna de Alagoas. Os
irmãoS Farias são liderados pelo exMtesoureiro de campanha
de Collor, Paulo César Farias, o PC.
O. jornal dos Farias vai concorrer, a partir de janeiro,
com a Gazeta de Alagoas, carroMchefe da organização Arnon
de Mello, que possui ainda uma gráfica, uma emissora de
TV (coligada à Globo) e quatro de rádio. Pedro Co!lor é
diretorMsuperintendente da organização.
"Esse beneplácito me irrita", disse Pedro durante entreM
vista exclusiva ã Folha concedida anteontem por uma hora
e quarenta minutos. No seu gabinete, Pedro fumou nove cigarM
ros.
Na entrevista Pedro pós em dúvida a origem do investiM
menta dos Farias. "Queria saber, já que suspeito que as e mM
presas do PC faturaram este ano US$4 milhões, como ele
conseguiu dinheiro para montar um jornal de US$5 milhões".
Em Roma, o porta-voz da Presidência, ClãüáiO HumM
berto Rosa e Silva, disse não acreditar que Pedro Collor tenha
feito essas declarações.
Em reunião há dois meses com o Deput'!-d~ Federal Augusto Farias (PSC), irmão de PC, Pedro ameaçou publicar
um dossiê sobre os Farias. "Vou defe_IJ-der o património da
famífia com as armas de que disponho", disse ele. Sobre o
dossiê, ele disse ã Folha que "o tempo dirá".
Sobre as notícias de que o presidente não foi a Macei6,
na última sexta-feira, para o casamento da filha de José Barbosa, conselheiro do Tribunal de Contas de Alagoas, devido
âs divergências com o írmão, Pedro afirmou: ~'Esse foi o mais
fraco motivo, acredite".
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No dia 16, assume o controle editorial da Gazeta o exMeditor-chefe de O Globo, Milton Coelho da Gniça. "0 Milton
vai -dar um impacto de credibilidade ao jornal", disse Pedro.
O jornal Gazeta de Alagoas passou a a dotar uma política
editorial de criticar ost~ú'rde:CoJlor, mas preserva a imagem
do presidente, que possui 5% das açõ~s. Sua mãe, Leda,
possui 80%. O jornal não poupa espaço às denúncias de corM
rupção na LBA e aos salários dos deputados.
Uma das pessoas mais criticadas é o governador Geraldo
Bulhões (PSC), que há cinco meses chegou a afirmar que
naGazeta tem um pistoleiro anónimo, disparando sem rumo".
·-- O mais velho dos trmãos Co_llor, Leopoldo, 50, presidente
do PRN de São Paulo, disse ontem que não há divergência
entre o Presidente e o irmão caçula, Pedro. "Acho que só
existe um mal estar por causa da questão do jornal. Mas
é um fato isolado".
Tribuna sai em janeíro
Do correspondente em Maceió
O Deputado Federal Augusto Faria (PSC), irmão de PC
e sócio_ da Tribuna de Alagoas, disse â Folha que o jornal
está sendo montado com "dificuldades financeiras". Segundo
ele, o investimento está sendo rateado entre os sócios.
"Não entendo por que querem colocar o nome do Paulo
César na TribLma, e muito menos o do presidente Collor".
afirmou Augusto Farias. Ele relaciona as "dificuldades financeiras" com o atraso no lançamento da Tribuna, que só chega
às ruas no fim de janeiro.
O jornal dos Farias, está sendo instalado em um prédio
com 2 mil m 2 de área. Os Farias impoitaram uma impressora
norte-americana idêntica a que roda Gazeta de Alagoas, dos
Collor.
O nome do PC não está na sociedade. "Somos um grupo
de am_igos imbuídos da idéia de aprimorar_ o nível da imprc::nsa
em Alagoas". Para Farias, o investirilento for ne_cessário "porque não ·poderíamos soltar um produto de segunda qualidade".
Além de Augusto Farias, são sócios acíonistas do jornal
seu imíão Cláudio, secretário-estadual de Saneamento e Energia, e o executivo Luiz Otávio, ex-diretor do grupo João Lyra,
do exMsenador e sogro de Pedro Collor.
(A C)
14 DE AGÓSTO DE 1864
Antes de _começar estas páginas consultei alguns amigoS.
- Será certo? perguntei-lhes. Os meus olhos não me
enganam? Pois o Sr. Marquês de Abrantes <1l, um ancião
respeitado, um membro da Câmara dos sena_dores, recinto
da gravidade e da prudência, o Sr. Marquês de Abrantes,
tantas vêzes ministro da coroa, proferiu as três palavras de
que nos dá conta o Correio Mercantil?
Os meus amigos responderam-me suspirando:
- Ah! é mais que certo! S. Exa proferiu essas palavras
infelizes!
(!)Miguel Calmon du Pin e Almeida, Marques de Abrant~s. foi Deputado
pela Bahia (3,5 a 11.1 LI823; de 3.5.1827 a 3.9.1829, de_3.5.1830 a 6~10.1833~
de 3.5.1838 a 19.7. 1840); Senador pelo Ceará d~ 28.7. 1840 ã. 13.9. 1865; Ministro
da Fazenda (de 20.11. 1827 a 13.12 1829; de 19.9.1837 a 15.4.1839; de 23.3. 1841
a 22. t.1843, de 9.3. a 5.4.1863 e de 8.4.1863 a 14. 1.1864); Ministro de Estado
dos Estrangeiros (de 4.12.1829 a 28.9.1830; de 30.5.1862 a 14.1.1864) e Conselheiro em 1843. (Vide nota n' 7 da crônica "'0 velho Senado".)
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As palavras a que me refiro foram ditas em aparte ao
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"Eu espero. Sr. Presidente, que o- nõb:re provedor expTicará isto ... "
O Sr. Marquês de Abrantes- "Não caio nessa."
Confesso que ao lcrêste aparte do Sr. Marquês de Abrantes caiu-me a alma aos pés, não só pela vergonha que êle
me causou, comcrpelas consideraçõ~s que do fato ~~ podem
deduzir.
Em que tempo estamos? Que País é este? Pois um funcionário público, elevado às primeiras posiç-ões, - não __ para
satisfação da vaidade, mas para servir ao_ país, - !"esponde
daquele modo a uma intimação tão grave?
Não éiisonj~iro_o-_estado da-flaç3o an1_e. a qual se pronunciam taiS ·palavras com a frescura que elas respiram, e que
o ilustre marquês sabe empregar. Com exemplos desta ordem,
só conseguireis ter uma mocidade sem fé, sem decôro, sem
ilusões; nada alcançareis que seja durável, digno, elevado.
Todos conhecem o ar imperturhável do ilustre marquês.
Estou a vê-lo daqui, pronunciar as três patavras em questão,
e conservar-se tranqüilo como se houvesse dito pérolas. Nem
a apóstrofe do Sr. Vis_~onde de ~_equiti_nhonha pôde movê-lo.
S. Ex" ouviu o resto do discurso, tomou os seus pápeis c
jornais, e desceu para tomar o cupê.
S. Ex• esquece, decerto, que há duas cadeiras do represente da nação: uma nõ parlamento. ouúa na opinião púhlica:
e que muitas vêzes o indivíduo ainda ocupa a primeira. quando
já tem perdido a outra há muito tempo.
Não consta que S. Ex" tenha explicado as suas palavras.
Nem elas sofrem explicação possível. O ilustre marquês só
tem um meio de resgatar o perdido. É duro, mas é o único
meio leal, sério, digno: é pedir franca e humildemente ao
Senado a remissão da culpa, c confessar que aquelas palavras
lhe escaparam por um movimento de despeito; é dizer que
naquele momento se esquecera de que era um servidor do
pafs, para lembrar-se de_que tinha reputação de boas pilhérias:
mas que, perfeitamente arrc'pendído, retira as palavras com
que ofendera o decôro do Senado c decôro do País.
Se não fizer isto, creio poder afirmar-lhe que as três paÚtvras hão de servir-lhe de epitáfio, qualquer que seja a expres-

são de saudade que os seus amigos se lembrem de lhe abrir.
Na opinião, o epitáfio do nobre marquês há de ser _por êste
teor: - Aqui jaz um senador do império que, interpelado
a respeito de dinheiros públicos, respondeu tranqüilamente
ao interpelante:
-Não caio nessa!
Sem sair do Senado, e apenas volvendo os olhos para
os bancos opostos, encontraremos o Sr. Jobim m autor de
alguns discursos sempre lidos com interêsse.
Está hoje provado que os discursos _do Sr. Senador Jobim
são o melhor remédio contra o aborrecimento crônicp ou
agudo, não porque S. Ex~ seja dqtado de graça, mas por
serem os discursos mais desenxabi<;io_s, m(lis in~ç_QJ!gru~_!ltes,
mais extr:avagante_? q_l!_~ ainda se _ou_vil!.
O Velho Senado
Tive a pacliorra -de lei o último discurso de S. Ex". de
fio a pavio. S. Ex~ tratou de várias questões, insistiu em algumas, embrulhou quase todas. Para que os leitores façam idéia
ao--ais-curso aí"doU o índice doS pontoS de que ele trata:
Carnes verdes;
Matadouro;
Cemitério humano e cemitério de animais;
~alsas aparências do gado vacum;
Aguas potáveis;
Necessidade de espalhar o gênero humano;
A mudança da cidade;
Irmãs de caridade;
Instrução superior;
Criação de universidade;
O Contrato Social;
Óuadro l~gubre dos costumes acadêmicos de S. Paulo~
Um axioma de Platão;
Elegia sobre a sorte dos calouros;
Hino em ação de graças por ter-se abolido o entrudo,
e algumas palavras sentidas sobre as calças brancas dos homens
sérios;
Uma anedota da escola de medicina da corte, apimentada
com algumas reticências;
Indignação por uma comédia em que um magistrado nos·
so zomba da medicina legal;
Relaxação dos costumes da população de S. Paulo;
Etc., etc., etc ...
Fôra longe, se quisesse apreciar, em to_dos os seus pontos,
o discurso do diretor da escola de medicina. Deixo de parte
tudo, para dizer duas palavras a respeito do ponto em que
Sua Ex·' mais se demorou: a academia de São Paulo.
Quem vir o quadro lúgubre pintado pelo ilustre senador
suporá que a cidade de S. Paulo é urna daquelas cinco cidades
que a cólera divina destruiu por meio do fogo celeste. Não
repetirei aqui as expressões de que sou Sua Ex"; acho que
elas não podem fazer hoa figura no folhetim.
A mocidade acadêmica de S. Paulo não merece, decerto,
nr;m as ce_n_sura_:s_, nem os epítetos de S. Ex-'- S.-Ex·' carregou
o pincel na pintura de um quadro que nem mesmo era verdadeiro e_nl outras épocas.
_ ___
A mocídade de S. Paulo é a mocidade: alegre, festiva,
folgazã; mas muda isto, na medida conveniente. sem excitar

(2) Francb~.:o Gt! Acaiaha Je Mon·.ezuma. Visconde de Jequitinhonh'J
(23.3.f19:J.)-- BA- 15.2.1870- RS). ci~putado Cün~tituintt: {:U. a
I !.11. 1823). Deputado (J.::i a 1.1 LIIG! - Suplent~: .U. 1832 a 6.10.11iJJ
- Suplentl': J.S.ISJH a 2Lll.l841; Ui. a !!.li. 1850- Suplente e Senador
(6.5. l!-:51 u 15.9. Jt(70) pela Bahia. Ministro düs E:.trangeims c da Justiç:t {ió.5
a U(l), !SJ7) do 4 Guhíno;-te da Rc-gencia Fdjtí.

.(3) Jos_~_ Manin~ !-l·.l Cng JQb'm), Repre;;entou o E~píriw Santo no Senado
(~o: 6.5. !R51 a :!3.R.!K7Rj e o Rio Grande do Sul c_omo Dt."pul<lJo (3.5. a
.'i"."l(UR48 e de 1.1 a ll.'-J.I850). foi médico ô<i Ciimand!Tipc-i'iaL "!"ente -e
diretor Ja Faculdade de Medicina da Cone, membro d<t AcuJemta. das_ Ciência~
de N<ípoles. da de Lishu<t e de várias outras associações científtca~ e !iterâria~.
(Vide nota n" 2R da crõnica "0 Velho Senado".)

Sr. Visconde de Jequitinhonha <2 >. Aqui vai o pedacinho do
discurso para melhor ser apreciado o apir-ie do ilustre -mar~

quês.
Diz o Si. ViscOnde de Jequítinhonha:
"Ora, alguém já viu, segundO a aritmética moderna ou
antiga que 69:555$939 com 14:020$672 somasse-101:668$526?
(hilaridade). Estou que todos somarão 83:576$6Il; e então
o déficit que S. EX'!, o nobre provedor, achou ~a casa dos
expostos de 20:061$407, fica reduzido a 1:969$492. O saldo
que ficou do ano anterior, diz o relatório, é de 7:200$, deduzi;;.
do-se êstes 7:200$ dos 20:061$407, fica um déficit, diz ainda
o relatório, de 12:000$, quando aliás, digo eu, deve existir
em vez de déficit, um saldo de 5:230$508!!!
"Ora, êste.S-enganOs i::rassísstmos que aparecem no relatório, pelo que diz respeito à casa dos expostos, não me dão
direito a desconfiar que as contas do hospital geral não sejam
exatas?
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tão graves receios -pelos costumes públicos é

uma

mocidade

inteligente, estudiosa, laboriosa:- funda jornais como a exce~

lente Imprensa Acadêmica; funda associações como o Tributo
às Letras, Clube Científico, Ateneu PaulistanO, EnSino Filosófico, Instituto Científico, e outras, tendo a maior parte delas
as suas revistas e jornais.
Nessas associações a mocidade estuda, aprende, discute,
escreve, aperfeiçoa-se, estabelece o exemplo, anima os menos
laboriosos ou menos audazes; em suma, cria esses grandes
núcleos de que têm saído tantas e tão vastas inteligências.
Tal é o espírito geral que anima a mocidade acadêmica;
um ou outro fato, em épocas já idas, não pode dar lugar
à grave censura feitã na tiibuna do Senado pelO ilustre diretor
da escola de medicina.
Se a mocidade, nos lazeres desses trabalhos literários
e científicos, mos_tra-se ardente e alegre, deixa-a, ilustre ancião; é a mocidade, é a esperança, é o futuro; alegra-se o
espfrito em vê-la assim, consola-se da tristeza causada pelo
-Não caio nessa, -de que tratei acima.
Era dever meu, de moço, de amigo, de historiador fiel,
deixar escrita esta contestação do Sr. Jobim. Mas acaso o
corpo do discurso dá alguma importância ãs invectivas lançadas à academia? Que vale aquela anedota do-es-tudante -de
medicina? Que vale o cântico à abolição do entrudo? Que
vale a censura contra a comedia do magistrado, com a _qual
o ilustre senador toma lugar entre Guénaut e Desfougerais?
Remeto _os leitores hipocondríacos para o Correio Mercantil de 10 do corrente, onde vem publicado o referido discurso.
O que nos deve consolar de tudo isto é a marchã brilhante
das coisas políticas, e os altos_serviços prestados pelo Sr. Zacarias.(") S. Ex•, reservando-se o mais que pode nas manifestações da tribuna, apenas aparece lá de quando em quando,
para dizer algumas palavras dúbias e desdenhosas, como cabe
a um ministro, provando quão_ pequena é a distância que
vai de um presidente de conselho a Sganarello.
"Sganarello.
... vossa filha está muda.
Gerente.
Sim, mas eu quisera saber donde provém isso.
Sganare!lo.
Não há nada mais fácil; provém de ter pedido a palavra.
----Geronte.
Muito bem; mas a causa que ihe fêz perder a palavra?
Sganarello.
Os nossos melhores autores dir-vos-ão que é o impedimento da ação da língua.
Gerente,
Mas qual é a vos:sa opinião sohre este impedímento da
ação da língua?
Sganarello.
Aristóteles diz a este respeito .. _coisas muito honitas!"
(")Zacarias de Góis e Vasconc.e:1os (15-11-1815)- BA- 28-12-IR77
- RJ). Dcpuwdo por Sergipe (l"·l·IH5tl a 4·9·1852) e pela Bahia (3·5-1853
a .20·9· !856-subi>tituído de 7-5 a 12-9-1854:3-5-1853 a20-9-1856 -substituído
de 24·5 a 21·8·1862: l"·l a 14-1-1864) e Ser1ador pela Bahia (ló-2-1864 a
28-12-1877). Presidente das Províncias: Jo Piauí (28-6-1845 u 6·9-1847), de
Sergipe (2X·-'·1848 a 16· 12· 1849) e do Paraná (19·12·1853 :t 9-3·1&56). Ministro
da Marinha ( 11·5-185_2 a 5~9·1853) do 11" Gabinete_do I] lmpêrio. Mini~tro
do Império e Presidente do Conselhu de Ministros (24·5 a 29·5·1862) do 17·'
Gahinete do 11 Império; Ministro da Justiça (15·1 a 30-8-1864) e Presidente
dl> C<mse11,o de Ministros do 19' Gabinete do li Império: Ministro da Fazenda
(J·H·1866 a 15· 7- LR68} e- Presidente do Conselho de MiniMros do 2.2:' Gahinete
do 11 Império.

Quinta-feira 12 9091

E sem sair deste círculo vicioso, S. Ex~ toma um ar airoso,
contente de si, descuidoso do resto do mundo, capaz de fazer
até perder o ânimo de se lhe abrir oposição.
Todavia, não faltam acusações graves a Sua Ex~; uma
delas é a esterilidade do seu ministério. Esta censura é dema·
siado grave, para que possa ser levantada sem provas, e as
provas, em que pese aos acusador1!S, são contrárias à acusação.
Se apenas tomarmos a primeira metade do mês que corre,
como não é farta a lista de serviços políticos e_administrativos
prestados pelo ilUstre presidente do conselho? Esta lista falará
mais claro:
Correram as águas para o mar;
Chegou o paquête inglês;
Choveu alguns bons milímetros;
Todos os moribumdos acharam-se com vida um quarto
de hora antes de morrer;
Nasceram várias crianças;
Amadureceram algumas goiabas;
Cessou a geada no interior de S. Paulo;
E outros acontecimentos deste gênero, próprios para pulverizar as acusações dos adversários.
Mas, deixemos estes assuntos políticos, para cuidar de
outros que clamam a atenção do folhetim e dos meus leitores.
. Não_lhes_ falarei da estrada de ferro; já pouco espaço
me resta, e a estrada de ferro mer.ece, não uma coluna~ mas
um folhetim. Já os leitores conhecem o que se passou no
passeio à barra do Piraí, e sabem tami1,ém que a respeito
do desenvolvimento deste gr:ande tesouro do século não pode
have! duas opiniões.
Prometi-lhes falar da Campesina e do violinista Pereira
da Costa que lá executou várias peças na noite de 7 do corrente.
A Campesina goza por justo título a reputação de um
dos melhores pontos de reunião, de conversa, de música e
de dança. Contam-se ali amadoras e amadores de música do
mais subido mérito.
Foi ·ali que o violinista Pereira da Costa executou, na
noite de 7, albumas peças, com geral aplauso e entusiasmo,
graças à arte com que se sabe fazer falar o instrumento de
Paganini.
Pereira da Costa é um moço de 17 anos. ComeÇoU a
estudar na idade de 6 anos. Na idade de 9 anos deu no Pôrto
o seu primeiro concêito; em 1858 deu outro concêrto em
Lisboa, e aí foi brindado pelo finado Rei D. Pedro V com
um alfinete de brilhantes. O Centro promotor colocou o retra·
to do jovem artista no seu salão.
Nesse ano partiu Pereira da Costa para Paris, onde estudou dois anos como externo e três anos c_O)llO interno do
conservatório de Paris. Foi, como Muniz Barreto, discípulo
do célebre Allard, de quem possui uma carta, datada de 1863,
onde o ilustre mestre declara-o digno de concorrer.
De volta a Portugal del,l um concêrto no teatro de S.
Carlos, em Lisboa, e tão bem se houve, que mereceu de
D. Luís I o título de músico da real câmara.
P.ereira da Costa vem demorar·se algum tempo entre nós
é um artista digno de ser ouvido e aplaudido.
Não passarei adiante sem falar da inaguração da sociedade de baile e canto últimamente organizada em Niterói.
A bela filha da Guanabara (estilo lírico) precisava de
uma sociedade des'le gênero que reunisse de quando em quando _as famílias do lugar. Esta necessidade está atendida com
a sociedade que deu ali a sua primeira partida há dias.
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A partida de inauguração foi, cOmo·se desejara, verdadei~
ramente familiar, reinando durante a noite a maior animação
e alegria. A simpJicidade das toilettes realçava a beleza natural

das damas, a graça, a jovialidade; era como que uma festa
de família. Dançou-se, cantou-se, tocou-se, até alta noite,
e os conviva:-: saíram de lá aguardando a segunda partida,
que deve ter lugar este mês.
_ _
Com tais convivas e diante da urbanizade dos cavalheiros
que dirigem a festa, não é poSsível que a sociedade niteroiense
deixe de concorrer e abrilhantar ainda mais, se é possível,
aquelas reuniões.
· Estava disposto a escrever uma págin·a- de poesia, alu~iva
â circunstância de contigüidade em que fica a casa da _reunião
e o mar, mas sou forçado a não continuãr'poi-falar~se o espaço.
Tudo tem limites, até o folhetim!

Principais alterações apresentadas
ao Projeto de Lei Orgânica
do TCU em Tramitãção
na ComiSsão de Consfitulção
e Justiça do Senado
1 - Emenda do Senador Amazonino Mendes (PDC/
AM) fortalecendo a competéncia do TCU para apreciar a
legalidade da acumulação de cargos no serviço público.
2- Obrigatoriedade de pelos menos 25% das contas
anualmente prestadas ao TCU ser~m submetidas a auditoria
ou inspeção antes do julgamento.
3- Acolhimento parcial de emenda do Senador Eduardo
Suplicy para que as tomadas e prestações de contas julgadas
reservadamente tenham o concurso das partes envolvidas,
bem como de seus advogados, que poderão consultar os autos
e pedir cópias de peças e certidões.
Emendas do Senador Pedro Simon
1 - O TCÚ pOderá, de ofício ou a requerimento do Ministério Pú.blico determinar o afastamento temporário do res~
ponsável, em havendo indícios de corrupção.
2 - A autoridade superior competente que não deter~
minar o afastariterito respOnderá solidariamente com o impli~
cada.
.
3 -O TCU poderá declarar a indisponibilidade dos bens
dos responsáveis, pelo prazo de um ano para garantir o ressarcimento.
4 - Tomam~se ínelegíveís os qUe tiverem suas contas
julgadas irregulares nos cinco anos anteriores a cada eJ_e_ição.
5-O TCU estabelecerá limite a partir do qual terão
de lhe ser submetidos os editais de licitação. Se, em 15 dias,
o Tribunal não se manifestar a respeito, os editais serão consi~
derados válidos.
6-Os ordenadores de despesas e seus cônjuges terão
de submeter, ao TCU, anualmente, suas dec~ar~es de __Q_e_n~.
7- Comprovada a ocorrência de fraude à ljcitação, o
TCU declarará a inidoneidade do licitante fraudad_Q_r para
participar de licitação federal, por até 5 anos.
8 - O TCU, fiscalizará, junto co-m os tribunais de corrtas
estaduais e municipais, o Fundo de Participaç_ão dQS Estados
-- --------- e Municípios.
9 -E estabelecida multa de até Cr$42 milhões (correspondente ao teta de 1.000 vezes o Maio Valor de Referéncia,
anteriormente existente). Como não pode haver vinculação,
a proposta determina a correção periódica dessa multa.
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10- O TCU comunicará às Mesas da Câmara e do Senado cada processo julgado irregular.
11- Os representantes da União ou do Poder Público
nas assembléias das estatais e sociedades de economia mista
serão responsáveis soJidários, bem como os integrantes dos
Conselhos Fiscal e de Administração.PrinciPais Alterações Introduzidas
pelo Substitutivo
ao Projeto de Lei N• 94, de 1991
Lei de Combate
à Impro~idad~ Administrativa
1 - Resguarda, também, o património público de empre~
sas incorporadas, a qualquer título, bem como daquelas para
cujo patrimônio ou custeio o erário haja concorrido com mais
de 50% (art. 1•).
2 - Amplia o conceito de agente público para sujeitar
às penas desta lei as pessoas que exerçam cargo de qualquer
investidura nas entidades que recebem do erário (art. 2~).
4- Define o que é o dever de probidade, identificando-o
com a obrigação de exercer o cargo com o exclusivo propósito
de realizar o interesse público e preservar a incolumidade
do património comum (art. 5'). .
.
·
.
5- Pune a tentativa da prática de ato de improbidade
(art. 6•).
6- amplia o rol de penalidades a que ficam sujeitos
os agentes públicos para coibir o rec_ebirnento de beneficio_s,
inCentivos fiscaiS ou credítícios (art. 69).
7 - Torna obrigatória a representação ao Ministério Público pela autoridade responsável pelo inquérito para proceder
ao seqüestro dos bens obtidos por meio ilícito (art. 9°).
8- Pune consultoria ou assessorantento particular decorrente de função pública durante o exercíciO e até· nos cinco
anos posteriores (art. 12, Vlll}.
9- Pune a percepção de vantagens para intermediar a
liberação de verbas públicas (art. 12, XIX).
10- Pune o uso, -em ptoveito próprio, dos bens, rendas
e valores públicos (art. 12, XII).
11- Declara que os presentes e donativos de valor rece~
bidos em decorrência do cargo público incorporam~se áo pâtri:.
mónio público (art. 12, parágrafo único).
12- Tipifica como ato de improbidade o malbaratamen~
to ou a dila pi dação dos bens ou haveres das entidades públicas
(art. 13).
13- Proíbe o abuso de competência, no exercício do
cargo, para preservar os direitos -e garantias individuais (art.
15).
14- Pune a frustração, põr qualquer meio, do processo
licitatório ou concurso público (art. 13, V, XIV e XIX).
15- Pune a prática de ato de favorecimentq político
ou administrativo (art. 14, VII).
16- Pune a revelação de informação privilegiada capaz
de afetar preços de bens ou mercadorias (art. 14, VIII).
- 17- Pune a liberação de verbas públicas sem estrita observância das normas regulamentares (art. 13, XII).
Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr. Mau--_ rQ B_enel.!ide.s, Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Rachid Saldanha Derzi, 3" Secr~:
tário.
--

0 SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) cedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.

Con·
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O SR. LOURIVA.I:I!A-PTISTA (PFL- SE. Pronuncia
o seguinte discurso.)_- Sr. Presidente. Sr'~ c Srs. Sé.riadOreS,
atendendo a convite do Presidente da Assembléia Legislat_iva
de Minas Gerais, Deputado Romeu -Queiroz, _partiCipeT em
Belo Horizonte da homenagerri prestada ao eminente professor Hilton Rocha, pelo transcurso dos seus 80 anos.
O recintO da Assembléia quase não comportava os presentes, tão pleno se encontrava do público convidado que
fora, com sua presença e o seu ·aplauso, render merecido
reconhecimento a este médico renomado que tão relevantes
serviços tem prestado a Minas Gerais e ao Brasil, assistindo
e restaurando a visão de mifhares de pessoas ao longo de
várias décac;ia~ e contrlbuindo para a formação de uma casta,
digamo_s; uma elite de oftalmologistas em nosso País.
Entre os presentes estavam representan~e~ ~~ murldo so:
cial e cientffico de Minas Gerais. Representand9 o Governador Hélio Garcia compareceu_ o S~cretáriO de- Saúde, Dr.
José Saraiva. Também compareceu o Dr. Aloisio Pimenta,
que foí Ministro da Cultura e hoje é o Reitor d~ U~Jyersidade
Estadual, professores universitários e associações de classe.
O Professor Hilton Rocha, que já ingressou nO degrau
da idade octagenária, ainda tra~alhar c9m o mesmo entusiasmo da mocidade e opera com extraordinária efieic$nGi?_
e precisãO nO ramo da micfocirllrgia de olhoS, uma -~sP.ecia
lidade de admirável aperfeiçoamento científíCo.
O homenageado, na solenídade, foi SaudadO pelo Deputado Cassiano Baltazar Romeu, autor da iniciativa.
Em seu discurso de agradecimento, o Professor Hilton
Rocha, fez um breve histórico de sua biografia, SuaS origens,
no Município mineiro de Cambuquira, sua forrnaçãq educa~.
clonai, acadêmica, e profissiorial, falou sobre a Fundação que
leva o seu nome, a sua família, o seu orgulho de ser m_ineiro
e concluiu falando do compromisso histórico de Minas com
a liberdade.
O discurso do Professor Hilton Rocha foi uma preci_osa
peça literária, com forte dose _de emoção e louvor aos valores
humanos, aos v-alores de Minas e ao vigor extraordinário da
Pátria brasileira.
Parte substancial da grandeza de nosso País é forinada
pelo trabalho, pela iniciativa e pelo exemplo de vida de pessoas
como este médico tão ·dedicado à sua profissão e aos seus
clientes, porque é absolutamente verdadeiro que o Br~sil precisa que cada um de seus filhos, como ele, cumpra com o
seu dever, com seus compromissos, com a sua responsabílidade.
Aos 80 anos, o Professor Hilton Rocha é um exemplo
de vida, que honra sua terra, Minas Gerais e o- J:!r~sil, sua
profissão e a própria medicina.
Eu, seu admirador, tenho a honra de ser seu a~igo há
várias anos, e me considero enaltecido em fazer parte do
Conselho de Administração "d3.r'undação Hilton Roc)Jª'- uma
instituição que, pelo seu trabalho competente e humanitário,
merece o respeito, o aplauso e a consideração de todos os
brasileiros.
Sr. Presidente, Srs. Senadores; finall.Zarido, deSta tribuna
do Senado da República, envio ao emérito professor()S_ m_eus
cumprimentos e me associo às homenagens que lhes são prestadas nesta ocasião, solicitando transcrever, C9_!D_ o weu pro~
nunciamento, o texto do discurso proferido pelo Professor
Hilton Rocha durante a hOJl].enagem da A-ssembléia Legislativa, a qual compareci. (Muito bem!).

II)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
Agradecimento _do Professor.
HILTON ROCHA, AOS 80 ANOS
NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
Ao completar Oitenta anos de vida (não nego que intensa
e honesta), venho receb~r esta homenagem que é uma consagração da Assembléia: Legislativa de meU Estado. · ·
P:tderei eu, talvez, dividir as minhas palavras· em dois
tópiCos.: um corno sfntese desta longa existência, sem lances
de des~aque mas também sem desdouro, afeito ao trabalho
e à-honestidade, que não são atributos a. se pt:emiar, porque
a antitese- sim, é que ser'i~ estigiriâi_izadã._ E _q s_egundo tópico
seria o de vos dizer como vejo esta Assembléia, que retrata
o "Libertas quae sera tamem", e que sempre se traduziu
em- intérprete fiel do povo que aqui se representa.
Meus Senhores._ Nasci no sul de Minas em Cambuquira,
a 23 de dezembro de 1911. Minha mão de família sul-mineira,
de Campanha, meu pai Petropolitano, funcionário público
do Ministério da Fazenda._ Compreende-se que eles hajam
se conhecido numa vilegiatura paterna (em Cã.mbuquira). Casar~m-se, fui o primeirO filho. Pouco_ dePois dC nascer, meus
pais levaram-me para o Rio de Janeiro, local do trabalho
patei"nó. ~o Rio realiZei o curso _primário no c~~~_gio ~~rista
S. José. Em 1921, meu pai foi comissionado em _BH! quando
a nossa ·metrópole tinha p-ouco mais de 50r000 habitantes.
Logo, após admissão bem sucedida, ingres~~_i_ no então "gymnasio mineiro';, no alto da A v. Afonso Pena. E, 1927, pr_~~ves
tibular, que realizei, em 28. Diplomei-me em medicina pela
nossa UFMG, em 1933, tendo por paraninfo o saudoso Prof.
"-lfredo Balena.
À época não existiam cursos de espe~ialização, e éramos
obrigados a iniciar a especiàlização durante o curso médico.
Fi_-lo a_ partir da 4~ série em_1930, por ocasião da Aliança
Liberal, a que voltaremos mais tarde ao encarar o 2~ estágio
destas palavras.
1933 médico pela UFMG; 19371ivre docente pela UFRJ;
1938 livre-docente pela UFMG; 1942 catedrático da Clínica
Oftâ.lmológicã dã UFMG, substituindo o seu anterior e renomado mestre Lineu Silva.
_ Assumi joVem a cátedra, aOs 30-anos de idade. Entusiasta
ambicioso,_ cheio de prOjetes. Parti e, rno_~_e~tia ã parte, realizei. O Hospital São Geiaído (clinica oftalmológica da UFMG)
era precário. Pude, a pouco e pouco, cotn auxílio de tantos.
como Alfredo Balena e Silvalina Neves. transformá-lo sem
presunção na melhor clínica oftalmoiOgOCa d()PaíS. Isso porque, em 1959, pude estruturar pela primeira vez
no Brasil, um Curso de Especialização de 2 anos, em dedicação
exclusiva, em regime de Residência. O sucesso foi marcante,
e o_número de oftalmologistas de todo o País, demonstra-o.
E em 1971, criado o novo sistema de Pós~graduação, com
após-graduação "Sensustricto", isto é, dout~rado, fomos_~
bém nós os primeiros a instituí-lo. Por muito tempo foi o
único; e hoje lá persiste.
Fomos introduzindo modificações atuais, de qu_e nos orgulhamos. As teses de doutorado e os _trabalhos de pesquisa
foram se multiplicando. Enfim, o objetivo era alcançado.
Ao nos aproximarmos do _prazo fatal da compulsória (70
ano"s), sentimoS a tristêZa de uma inte~_rupção abrupta. I:'9i
então que 3_ jovens discíPulos-, hoje consagrados mestres, estimularam~me. E lá estão nas magabeiras o Instituto e a Fundação Hilton Rocha, em que os diferentes aspectos médicos ..
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educacionais e sociais se consorciam. Posso dize-lo, sem erro,
que o· Instituto e a Fundação de hqj~_ são 9- seguim-ento do

Hospital São Geraldo de ontem.
___ . _
. _
Ficou aí urna síntese de minha vida universitál-ia.
Naturalmente viria o aspecto sentimental e afetivO~ -Em
1937 casei-me com uma jovem Maria do Carmo (Dolly), da
família Aroeira Neves de Belo Horizonte. Bom matrimônio,
. 9 filhos, 13 netos e_ um bisneto. Enqe os genros tive dois
que pontificaram n~ oftalmologia Pátria, e um filho que se
destaca na estrabologia ao nosso la9o.. _
Esta familia de sangue bem se ajusta _à família· espiritual,
com discípulos em número de pelo menos 300, que por todo
Brasil se espalham, honrando-me com seu mérito e com o
seu exemplo. Sendo muitos professores de diferentes Univer~
sidades Brasileira~.
_
____ ·-- .. -.
.
Estas primeiras páginas prelenderam fazer uma -síntese
auto-biográfica das quais se pudesse auferir algu~a justificativa, ainda que longíngua, para esta homenagem, ao ensejo
de meu octagêsimo -anive_sário, em· verdade muito acima do
mérito. O meu e'IOgió foi dourado, ampliado, sob o prisma
róseo da amizade, com o que o vos.so intérprete e amigo
o retratou.
Muito grato a ele, muito grato aOs senhores representantes do povo, que subscreveram o preito, muito grato a
todos vós, amigos aqui presentes.
_ _ _
_
Como Nero a_Seneca, se eu fosse escolher o dia" de rilinha
morte, um dia assim seria por mim -eleito. É consagração
e recompensa. Para que mais?
-De uma cOisa- eu me orgulho, a- de haver nascido em
Minas.
Mas o que-é se·r mineiro?_ É ser iniegrafffiente brasileiro:
orgu)hoso de sê-lo e-cônscio de sua responsabilidade. Responsabilidade que advém de sua traqição política e cultural. Da
Inconfiência Mirieira a Tancredo Neves; de nossa Universidade ao Caraça;·
_
_ __
Sois, Srs. Deputãdos, os representantes de um povó invul~
gar. Evidentemente o povo, como vós que o representais,
é heterogêneq em Siia cultura, em seus arroubos, em· SelJ.S
pendores religiosos e partidários, mas todos, ã.qui em- Minas
têm, uma diretriz comum: a chama da liberdade.
"Libertas quae sera tamem.''
O compromisSo de M~nas é com a liberdade.
Multiplicaríamos as citaçõ-es paralelas, até chegarmos
àquela campanha presidencial memorável, em que Minas viw
brou com Eduardo Gomes; ao ouvi-lo enfatizar como utn
lema as palavras de Lincoln, que Spencer tão bem comentou:
"O preço da liberdade é a eterna vigilância", não tanto para
as

.

agressões externas, mas essencialmente- contra as insidiosas
interferências domésticas â liberdade individual".
É esse sentimento i~reprimível de liberdade que sempre
caracteriza a gente montanhesa, e que fez de Minas Gerais,
hoje e sempre um ponto de equilíbrio, sem o qual o País
claudica.
A situação geográfica itú:~-diterrânea, e o subsolo privilegiado embasam a unidade e o prestígio de nosso Estado. Talw
vez daí o equilibrio e a ponderação mas também a coragem,
quando necessâria. Tíradentes, Aliança Liberal. _Ma~~(~sto
dos Mineiros, Magalhães Pinto, Diretas Já. _ _
E o Brasil está, como sempte, preeisá.iiâõ de nós. Finanças
combalidas, universidade enfraquecida. Mas t~mos ~ cerJ~za
de que tudo é transitório. Nós, mineiros, somos integralmente
brasileiros, e temos lastro para entrevermos melhores dias.
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Este o grande mérito d~ homenagem que me prestais.
Os representantes do povo de minha terra, que são o fiel
da balança e do equilíbrio nacionais vém me dizer que eu
a_m_ex:eço._ _
._
.
~~
__
Há dias_ uma rede de televisão organizou, oU esfá. Con~
cluindo UQl b~lí~sitrto _programa Cdhi cerca de 40 tópicos destiw
nados a enfocar Minas na vangua~~- E eu fiquei com um
deles. E, na reunião. perguntararn-_IJle~ F~t~ algum tópico?
E eu respondi: Sim, falta o mais importante e Que fOi desde
logo aceito: Minas 1 como Vanguarda Libertária.
Como tangenciei linhas antes, basta um leve retrospecto,
para nos orgulharmos, testemunhando-o. Começamos na Inconfiência Mineira, há dois séculos? Não, poderemos recuar
muito mais, pelo menos mais setenta. anos, para encontrar
Filipe dos _Santos, o plebeu de Antonio Dias,um ãimHe_anteciw
pado do protomartir da _Inconfidência Mineira.
· ·· Filipe dos Santos, um dos tantos que se insurgiram contra
as iiliqüidades que explodiam em torno do movimento aurífero, de uma corrosiva colonização. __
A repressão sempre se fazia forte e iníqua, com os dragões
do Império à frente, naqueles entrechoques entre mineiros,
paulistas, adventícios, emboabas, negros. índios e escravos,
que em verdade tinha sempre o rastro material a comovê-los.
O Governo opunha-se ao comércio do ouro em pó, impunha as_ fundições.
Filipe dos Santos foi o grande herói da revolta de 1729,
vítima de .uma nobre causa, não tem nada de inferior, na
sua figura histórica, àquele que setenta anos mais tarde viria
renovar, na mesma terra de Minas o vigor, o entusiasmo,
a loucura com que uma alma generosa é capaz de sacrificar-se
por um ideal pelo qual se apaixone.
_
"Entregue ao Conde de Assunar. foi logo Filício d6S
San_tos submetido a uma farsa de _sumário, e nesse mesmo
dia executado."
· __ Estavã. iniciada a série. Se necessário com sangu_e, estava
ensopada a bandeira da liberdade, jamais enxovalhada.
Aliás, sentia·se necessário vencer o jugo. Na norte_Arnérica, _o julgo inglês fora _banido.
A semente estava plantada, e bem. Veio a memo_rável
Inconfidência Mineira, com urna série de conjurados: iÕciusive
os intelectuais, Alvaranga Peixoto e Claudio Manoel da Costa.
A conjura teve um líder invulgar, que realmente se qestacou entre-seus pares, que foi o Tircidentes~ jp"à"quím José
da Silva Xavier. Sempre há os traidores, os delatqr~s. os_I~l~Sw
quiilhos, que não vêem além de seus próprios bOlsõs e de
seus próprios interesses, surdos à conclarnação pátria. Sempre
existiram os Silvério dos Reis, que apenas podem retardar
o- movimento puro fazendo reful_gir os heróis e os ilibados,
para que eles próprios se enxafurdern na ignomínia sob o
labeu da história:
"A laurea perenal. ..
quem a dá é o futuro, o grande tribunal.
que canoniza um nome, ou chumba a uma memória
JJJ1la eterna grilheta - a maldição da história."
Assim escreveu o maior médico brasileiro Francisco de
Castro, em palavras que bem se ajustam ao nosso contraste:
ao canonizar TiradenteS, ao tempo em que chumbava à rnemó~ia d_e_ Si_lvério dos Reis uma eterna grilheta - a maldição
da história.
Os autos da conjura se arrastaram, para ao final-a pena
~apitai ser comutada pela rainha a quase todos. _que_ foram
morrer no exílio, na África. Só Tiradentes, ql!e janlais se
curvou, mesmo no instante final. Ele não foi digno da real
<
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clemência. Tiradentes seria morto, corno escarmento aos povos. Que ironia! Ele foi em verdade exemplo, abençoado
e frutífero. Foi executado em praça pública. Seu corpo esquartejado, e sua cabeça exposta em praça de Vila Rica, entre
a cadeia e o Palácio do Governo~ entre o' detento e o detentor.
Houve participação feminina na conjura da lnconflência?
Sim. Teremos Bárbara HeJiodora e a bela Marília de Diiceu,
enamorada de Alvarenga Peixoto, bem mais- velho do que
ela, e cujo papel na conjuraÇão é debatido. Mas quando vamos
a Ouro Preto, da casa do amante vemos, lá em baixo um
prédio hoje amarelado, onde a Diva residia, no namoro, num
idílio à distância.
Como rios·emOcioria, a-todos nós, toda vez que visitamos
Ouro Preto- e o MuseU da Inconfidêncfa, e ingressamos na
sala sob cujas lápides se encontram os presuntivos-restos inortais dos inconfidentes mortos na ÁfriCã-, que Getúlio Vargas
em boa hora recambiou; e, na ante-sala, as duas lápides a
relembrarem Bárbara e Marília.
Mas principalmente, ali, nós nos voltamos para o altar
mar. Se não ajoelhamos fisicameilte;-as noSsas almas genuflexas postam-se ante a lembrança de restos que não eXistem
porque se esvaíram ao longo de dois séculos no altar da Pátria,
impregnando-o com o mesmo sentído libertário _que não es_.. _ -·----- __
maece.
Mas e Tiradentes? Não terá havido uma paixão em Sua
vida? Diz a história, quiçá a lenda, que a recíproca pelo menos
não é verdadeira. A cabeça de Tiradentes foi exposta no alto
de um poste no centro da praça de Vila Rica, teria havido
o seu rapto? A sua apaixonada Isabel, teria, altas horas, com
a ajuda fiel do escravo liberto Sim-plício, realizado tal furto?
Pouco importa o lendário. Valha como expressãQ de amor
e de fidelidade de dois nomes, que eni verdade testemunham
o sentimento de uma pátfi3 "inteira.
E para esses heróis, todos eles, bem caberão os versos
de Claudio Manoel:
"Oh quem cuidara
que entre penhas tão duras se criara
uma alma terna
um peito sem dureza?"
Mas a vitória apenas retardou - Filipe dos Santos e
70 anos após Tiradentes, para· 30 anos depois espâucar irrefreável, sob a espada de D. Pedro I, à margem do Ipiranga.
Mas seria inteiirilil.O: Esse foi apenas um grande exemplo,
do que se deve a Minas Gerais. Dívida-do Brasil irresgatável:
E sois vós, senhores legisladores, dignos representantes deste
povo, que temos a responsabilidade de prosseguir na mesma
senda gloriosa. Podeis compreender bem o quanto me desvanece.
Mas esse foi apenas um exemplo. Não haveria tempo
material de relembrar os lances libertários capitaneados por
Minas, que se lhe sucederam.
Apenas à guisa de "Trailer", anotemos alguns.
Em 1930, veio a Aliança Liberal. Minas, Rio Grande
do Sul e Paraíba uniram-se para corrigir um deslise que o
então Presidente da República Washington Luiz cometera,
quebrando uma seqüência salutar dita café-com-leite: para
substituí-lo, deveria vir o lr!Comparável mineiro Antonio Carlos Ribeiro de Andrada; Washington Luiz impós um novo
paulista, cujo mérito não está em causa mas o critério_ da·
escolha- Júlio Prestes.
Minas, Rio Grande do Sul c Paraíba reacendcram_o espírito nacionalista, e Getúlio Vargas assumiu o poder. E, diga-se
de passagem, seus primeiros anos foram exemplares, bastando
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Tecordar seu belo Ministério. onde fulguram grandes expressões, inclusive a de Lindolfo Collor, avô do nosso atual PresiOente da -RepúbliC-a. Nascia o trabalhismo nacional. Mas Jogocomeçava a despontar o espírito do Caudilho haja vista a
revolução constitucionalista; inclusive ao prenderem então em
terraS de Viçosa o admiráveJ Artur Bernardes que honrou
Minas, com aquela frase: "Minas fica com São Paulo po-rque
para lá se transferiu a alma cívica do País".
Mas a Constituição ainda não viera. A ditadura se formara. Era urgente o desfraldar da flâmula libertária. Novamente
foi se buscar em Minas o "Manifesto dos Mineiros", que
foi o estopim saneador, erri 1943.
Cai Getúlio. Fere-s_e _eleição. Elege-se e empossa-se JK,
e, mais tarde, num pleito" democrático; o seu adversário Jânio
Quadros. Jânio renunciou e veio o indesejável, mas constltución-al, JoãO Goulart assume, e novamente Minas Gerais capitaneada por Magalhães Pinto buscou restaurar o clima libertário. Assume o admirável Castello Branco, que bem desejou,
ao lado de Milton Canipos, restaurar a normalidade constitucional. Mas as forças militares se antepuseram ao desejo de
Castello Branco, que viria morrer num discutido acidente aviatório no Nordeste brasileiro.
E ingressamos, durante 20 anos, num período sombrio
militarizado, ditatorial. E querO foi interromper ess_e Círculo
maléfico após 20 anos'? "As Diretas-Já" sob o comando de
um inesquecível mineiro que foi Tancredo Neves.
E "Diretas Já" é de ontem. O Brasil vibrou. Fez-se uma
revolução exangue, sem tiros, Tancredo foi eleito.
Retardou Tancredo __ uma intervenção cirúrgica, porqt:ie
temia que um retarde destruiria a causa que só ele seria capaz
de comandar. E quando foi ser operado em Brasília, depois
em São Paulo, foi morrer num 21 de abril, quando Deus
nitidamente ficou indeciso se o matava na 6~·feira da paixão
ou na data comemorativa da Inconfidêncí~ _Ivfineira. Optou
acertadamente pela última, que melhor condizia com o sentido
libertário que as "Diretas Já" simboli~_a~~":l_:_
Prosseguir gostaria. Mas valha o último tópico, para re-·
cordarmos a agonia e morte de Tancredo Neves.. O Brasil,
em uníssono sem cores partidárias, foi às ruas chorar a sua
morte. Não havia cores partidárias nem impulsos religiosos,
havia sim a religião da Pátria que, sem tergiversar, ao reverenciar um morto consagrava uma causa:
"Compromisso de Minas é com a Liberdade··.
E quando ·se fala, às VeZes, erri ffii.ifilar o território mineiro, eu tremo. Será que não percebem que a unidade de Minas
é fundamental ao equihbrio nacional? Todos os lances de
nossa história demonstram-no. Foi assim, Sr_s. Deputados,
que eu julguei acertado vos agradecer. Estou recebendo de
vossas mãos esta comenda, que reflete a unidade mineira,
e traduz a estabilidade nacional. Dar-lhe-ei o melhor dos escrínios- o meu coração emocionado.
O_mesiTiO lenÇO branco de Teófilo- Otoni, Paulo Pinheiro
Chagas, .Eduardo Gomes, ou Alht!rto Deodato, está sobre
o coração de todos nós, como emblema de_ liberdade e anseio
deunião.
E vale bem como fecho deste meu agradecimento, que
se mescla com um hino a Minas, reverenciar um último nome,
qUC há dez dias desapareceu, eom quase cem anos de serviços
à -Pátria, à democracia e aos direitos humanos. Um homem
que é adversário implacável do comunismo, não tergiversou
em espontaneamente defender o seu maior líder - Carlos
Prestes.
,._,
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SobrarPintO não poderia deíX-ãT -de ser mineíro, nascido
em Barbacena. É por essas, e tantas,__ que nos o:rglllhª_rn_Qs
de ser mineiros. Integralmente brasileiros- cônscios de nossas responsabilidades. Hilton Rocha.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) cedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

Con-
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Cada vez mais, a credibilidade e a seriedade do País ficam
desmoralizadas.
Este discurso, Sr. Presidente, pretende t;everberar as denúncias aqui trazidas, para que, se minha voz for ouvida,
as autoridades competentes tomem todas as medidas cabíveis
no sentido de solucionar o problema, promovendo a distribuição gtatuita dos alimentos à populaç-ão de Brumado, impedindo que o fato se repita e punindo os responsáveis, se for
o caso.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado. (Muito bem!)

O SR. JUTAHY MAGALHÁES (PSDB- BA. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr~' e Srs_. Sena,<;iores,
o noticiá_tío da impreõsã sempre nos surpreende com fatos
inimãgináveis e estarrecedores. CoiSaS que devem acontecer
apenas no Brasil, este país onde a _re~li9-_t!_d_c:: _y_ltrapassa os
limites da ficção.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - ConSegundo o jornal A Tarde, da Bah_ia, de 16-li-91, __ "os cedo a palavra ao nobre Senador Odacir Soares~
habitantes de Brumado, a 653 quilómetros de Salvador". poO SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. PronunCia o sederão comprar na loja da Cesta do Povo alimentqs gue deve- guinte discurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, toda
riam ter chegado às suas mãos de forma gratuita".
vez que alguém se reporta à cobiç-a internac~onal incidente
Informa-se, de acordo com declarações do Secretário de sobre a Amazónia, o diagnóstico costuma ser tão apressado
Relações Públicas do Município, José Luiz Alves Ataíde_, que quanto superficial: xenofobia. Contudo, quando a denúncia
a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) teria tem o respaldo de um ex-Presidente da República, do hoje
vendido à Ebal 111 toneladas de alímentos que sobraram do Senador pelo Estado do Amapá, José Sarney, nos termos
Contidos no artigo publicado pela Folha de S. Paulo de 29
programa "Gente da Gente".
O refCrido programa foi desenvolvido JlO ano passado de novembro último, não podemos esquivar-nqs_de uma anáe previa a distribuição mensal, durante 7 meses, de uma cesta lise mais séria e peftínente da questão, sob pena de incorrerbásica correspondente a 16 quilos de alimentos às populações mos em verdadeira omissão cívica.
Na brilhante matéria "A Amazônia em (empos de cólenordestinas atingidm. pela seca. A denúncia do Secretário do
Município baiano é de que as sobras da distribuiçãO deveriam ra", o eminente Senador José Sarney reporta-se ãs explícitas
ser repassadas. gratuitamente, às famílias carentes de Bruma- tentativas que, desde o século passado, têm sido efetuadas
do, que enfrentam o drama da seca faz 3 anos.
para tirar proveito de uma região singuhtr, berço de i~con
Os alimentos agOra revenaidos incluem 12 mil quilos de táveis espécies genétiCas allímais e vegetaiS_!_-o~J~to de tantOs
fubá, 19 mil quilos de farinha, 75 mil quilos de arroz e 3 mitos e de_ outros tantoS: equívocos científicos, corno o do
mil quilos de feijão. A notíCia dá conta de que esses gêneros propalado papel de "pulmão do mundo", posto ab3:ix9 pela
estão sendo transportados por caminhões da Ebal para as simples constatação de que, POr abrigar uma flor~_~ta_ ~m seu
clímax, ela própria consome todo-o oxigênio q~U_e-pr~duz.
lojas Cesta do Povo em diversos municípíos:·Do "grande lago amazônico" defendido pelo Hudson InsOcorre que, segundo o secretáfiÕ Atcúde;-ã maioria dos
titute, há apenas <tlgumas décadas, ao "perigo amarelo" que
77 mil moradores de Bruma do vem passando por sérias privações e essa situação já teria sido comunicada por ele ao Minis- pretendia a locação, na região, dos excedentes populacionais
tério da Ação Social. quando por telex pedira a distribuição da Ásia, o Brasil mantém um amplo dossiê SC?bre as tentativas
dos alimentos. Em vez de atender à solicitação, o Ministério de ingerência, camufladas ou não, patrocinadas por países
transferiu o PrOblenla para a c-o-nab, que agora comunica que acumulam uma vasta tradição em pilhagem internacional.
A insistência e convicção desses países têm sido de tal ordem
a venda das 111 toneladas à Ebal.
que
levaram o cientista francês Coudreau, mesmo convertido
Diz ainda o Secretário· qUe Brumado não foi" a'g.radado
pelo programa "Gente da Gente", em_bora a cidade fosse à causa brasileira, a concluir que a Amazônia formaria, um
um pólo de distribuição dos produtos. Se efetivada a entrega: dia, um Estado independente.
Ele não expressava, por certo. um desejo seu, mas a
gratuita, as 11 I toneladas dariam para alimentar 1.100 famílias, cada uma recebendo 10 quilos de mantimentos. "Agora convicção de que uma regíão tão rica quanto jnexplorada
- conclui ele - ironia é que_ a população vai çpmprar os não poderia sobreviver por muito tempo à ambição_ de que
mantimentos na loja da Cesta do Povõ, localizada no armazém - sempre foi alvo. Pior· para nóS, se não prestarmos atenção
CASES. jUstamente_ onde estavam Íis 11 I toneladas de alimen- a advertências insuspeitas como essa. porque, como já observara Cervantes no século XVII, em s~a obra "ÇQ_I_óg~io dos
tos".
Vejam, Sr. Presidente, Srs. Senadore?. a CÍue ponto che- Cães", '"Pouca ou nenhuma vez se cumpre com a ambição
gam em nosso País a insensi_bHidade, a ganânci<1: e o mercena- coisa que não prejudique a terceiro".
Os fatos e indícios, Sr. Presidente e-Srs.-S"enadores, estão
rismo. Fosse à época de campanha eleitoral e um fat_o desses
não passaria sem uma denúncia e uffia exploiãç30 pOlítica._ aí para quem quiser ver. Os antecedentes históricos são num e~
rasos. tanto quanto as teses mais atuais, como aquela defenNessas ocasiões. explora-se, politicame_(]te, um fato con;~o esse
dida por Mac Namara, reportada no artigo do nobre Senador
para iludir a opinião pública e o eleitor quanto ~s providênicas
que o candidato-denunciante tomaria em favor do povo. Lon- Sarney, no sentido de criar-se uma força internacional para
ge das campanhas eleitorais, exploraMse, economicamente, o policiar a Amazônia. Sim, senhores, policiar- a Amazônia!
Não se sabe a que pretexto, embora argumentos --bem o
povo sofrido, às custas do dinheiro público, sob a fachada
sabemos --, sejam completamente supérfluos na linguagem
e ao abrigo de políticas de pseudo-ação social.
São fatos desse tipo que contribuem para o achi'hcalhe da força e da violência que tais nações costumam empregar
crescente, na opinião pública mundial, da imagem do Brasil. para defender seus interesses, até mesmo escuses.
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Quartdo não são os Estados Unidos a proporem tão tor··
tuosas alternativas, inca-pazes de subsistir à luz do direito internacional, é a França do Presidente François Mitterrand pátria das conquistas mais revolucionárias dos direitos indivi~
duais - que avisa, com uma falta de cerimónia que expõe
o caráter da cupidez que os anima: "Não vamos sair da Eco-92
de mãos vazias". Pelo visto, o grande encontro ecológico do
préximo ano acabará se convertendo num festival de pressões
para quebrar as resistências nacionais às pretensões dos pafses
ricos.
- A propósito, vale lembrar que o Grupo dos Sete- integrado pelos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Japão, França, Itália e Alemanha -, ao instituir uma corilisSâõ de 15
cientistas para estudar e propor alternativas que viabilizem
o desenvolvimento da Amazónia, agiu de modo__inverso ao
aceitável. Os pesquisadores foram selecionados pela Comunidade Económica Européia, da qual, pelo que se sabe~ não
faz parte o Brasil, razão pela qual lhes falece qualquer autoridade para estabelecer, por exemplo, limite_s à fronteira agrícola da região e em que medida podem ser aproveitados os
recursos naturais ali existente-s.
Na visita que fez em outubro último ao Brasil, estendendo-a, inclusive, à Amazónía_;_o Chanceler Helmut Kohl tentou
ser mais discreto, mas não deixou de dar seu recado: a Amazónia é problema mundial e seu desenvolvimento não pode
comprometer os recursos naturais. A mensagem combina cOm
a hipocrisia ecológica de todos eles, dignos representantes
do moderno neocolonialiSmo, ao condicionarem a ajuda externa a normas e rotinas que violam a soberania do País e que,
posta nestes termos, deve ser sumariamente repelida.
Vista em contextO próprio, -a aütoríiaÇ"ão para a -demarcação da Reserva Yanomami, mim perímetrO de 9,4 milhões
de hectares, junto à fronteira- Com ·a Venezuela. abre uma
brecha perigosa, que pode vir a ser utilizada, no futuro, para
proporcionar exatamente a anunciada intenção de Mac Namara, de incentivar a instituição de uma força internacio"nal para
"policiar" a Amazónia. Convertendo-se num território contí~
nua, que se prolonga em terras vezenuelanas, a Reserva poderá constituir-se rio -pretexto perfeito e acabado para a intervenção- estrangeira.
São muítos os exemplos desse tipo de ação "protetora":
a invasão do Panamá e o seqüestro do ditador Noriega; o
desembarque em Granáda, no Caribe; e, mais recentemente,
a guerra no Golfo Pé_rsiCo, a propósito de defender o Kuwait
da ganãncia de Saddarrt_Hussein. Agora mesmo, a opiníão
pública americana vem ~sendo preparada, através de campanhas sistemáticas na imprensa, para um confronto com Oobjetivo de desalojar o general Desiré Bouterse do_ poder, no
viziilho Suriname.
No começo do último mês de novembro, o jornal "The
Washington Post" publicou matéria de página inteira- viSível
desperdício- de espaço num veículo normalmente tão comedido
- dt!nunciando o general Bouterse como um dos fi_gurões
na cadeia do tráfico de cocaína que abastece os_ Estados Unidos. A ofensiva está lançada e a invasão, direta ou indireta,
é apenas urna questão de tempo e de oportunidade, e corrobora, mais uma vez, a natureza dos métodos empregados
pelo país para fazer valer seus interesses.
Por isso, não podemos deixar de advertir sobre a temeridade de que se revestiu a autorização preSidencial para proceder à demarcação da Reserva_lanomarni. Não nos ocorre_ con_testar o direito dos índios a terras que imemo-rialrnente ocu,p~rn, mas é forçoso reconhecer que essa ocupação está sujeita
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a limites que, em nenhuma hipótese, podem sobrepor-se ao
sUperior interesse nacional. Até porque, não mais do que
10 mil í_ndios desfrutarão de um espaço correspondente a três
vezes o território da Bélgica, país este habitado por cerca
de 10 milhões de pessoas.
O ato configura, inclusive, uma injustiça em relação aos
demais grupamentos indígenas nacionais, muitos dos quais
estão. basead_os_em reservas de dimensõ~s insuficientes_para
suprir suas necessidades, como os Gu_ara_ni e Cai_ov_á, eni Mato
Grosso do Sul. A exigüidade de terras destes últimos, por
exemplo, tem sido tão sentida que os tem levado a recorrer
ao suicídio como uma libertação. E há, numa outra perspectiv_a,_-os milhares de brasileíros_ confinados nas giandeS cidades
e sem possibilidade alguma de remissão.
Essas considerações, Sr. Presidente e Srs. Senadores, levantadas a partir do artigo do Senador José Sarney, precisam
ser aprofundadas e dimensionadas, para que não vacilemos,
em momento algum, na defensa intransigente da Amazônia.
E não sejamos considerados omissos, ao estilo do que advertia
Demóstenes: "Enquanto os demais povos tomam suas providências antes dos acontecimentos se verificarem, vós preferis
esperar que os acontecimentos se verifíquem".
Muito obrigado. (Muito bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ODACIR
SOARES EM SEU DISCURSO:
"A AMAZÓNIA EM TEMPOS DE CÓLERA
José Sarney
A Amazônia tem um fascínio e sedução que, ao longo
do tempo, despertou, no mundo inteiro, urna literatura e uma
política entre o mito e a verdade, muitas vezes na fronteira
do mágico. "A Voragem", de José Eustáquio Rivera levoume, na juventude, a imaginar o que se chamava o inferno
verde. Entre os muitos mitos sobre a Amazónia criaram-se
os da riqueza, da pobreza, da destruição, pulmão do mundo
e até a versão moderna do "selvagem feliz", de Rousseau.
Em nível mundial, a Amazónia sempre foi um região
cobiçada. No século passado, foi o tempo de tentar ocupá~ la,
devastá-la, colonizá~la. Organizaram-se empresas, o governo
braSHeiró SofreU pressões e_ sempre resistiu. O Itamaraty tem
um longo arquivo sobre essa epopéia. na qual Rio Branco
brilha com a visão_de estadista que o eternizou. Nabuco fala
sobre o "perigo amarelo", quando surgiu a tese de q~e a
Amazóriia de'- 'l absorver os excedentes de população da As la.
Depois, o art mento de que o Brasil não podia, egoisticamente, desfrutar das riquezas da Amazônia, desconhecendo
o mundo. Daí a idéia da internacionalização.
Muitos escreveram Sóbre isso. Arthur Cezar Ferreira dos
Reis grande intelectual a historiador da área, dissecou todos
Os- ângulos do tema. E Coudreau, cientista que viveu muitos
.ano~ ali e depois converteu-se à causa brasileira depois da
invasão do Amapá, disse em um dos seus estudos (pág. 432):
"A Amazónia fprniará, Provavelmente um dia, talvez próximo, um Estado independente, separado do Brasil"'. Agora,
Mac Namara afirma que é necessária uma força internacional
para policiar a Amazônia. E Mitterand não esconde: "Não
vamos s11ir da Eco-92 de. mãos vazias".
A questão ganha um novo ângulo. A utopia ecológica
criou a imagem mundial de que os países arnazônicos não
têm capacidade de gerenciá-la e podem destruí-la. É preciso
uma ação internacional, que hoje é pressão, amanhã será
ação.
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O i16\ió-ma.pa do poder mund_tai husca identificar os pontos cruciais do planeta, onde podc.m surgir perigos à paz c
à vida. O Orícrite Médio é um deles, a Amazónia outro,
sem exclusão de mais alguns.
A criação de reservas na fronteira vem num momento
que não ajuda o Brasil na estratégia mundial contra a Ama-

zônia.
Acho suspeito o- que ocorre no Suriname. que pode ser
um novo Panamá invadido.
Queiramos -ou--não, a Amazónia esfá na mesa do -Ót!hate

mundial. Não devemos ter complexos. Os_mitp_~_:io_b_r_e a_Amazônià estão sendo tratados à base da raciona_lidade. Não_ podemos omitir nossa -responsabilidade sobre a Amazónia. compartida com os países da Bacia. Fomos capazes de trazê-la até
os dias de hoje, e o que ela representa no universo da criação.
Ainda alí se pode ver o primeiro dia, as águas se separando
da terra. O espírito de Deus hoian~o.
A Amazônía tem de ficar dt! pti. Nós somos os responsáveis pela sua preservação, pelo seu equilíbrio ecológico,
pela conservação de sua biodiversidade, pelo seu desenvolvimento sustentável. A cooperação ao mundial deve vir para
mantê-la no futuro, em recursos materiais- e humanos, ciência
e tecnologia, mas jamais dividir o que ninguém divide: soberania.
E tudo isso acontece quando o vibrião invade os rios,
navega com a miséria dos pobres viajantes dessas águas, criando um novo problema: a Amazônia em tempos de cólera."
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Concedo a palavra ao nobre Senador Hydekd Freitas.

O SR. HYDEKEL FREITAS (PFL- RJ. Pronunci~ o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senadores,
nos países subdesenvolvidos nota-se um novo fenômeno de
massas: a marginalização do menor, que abrange _a~pla parcela da população, atingindo milhões de crianças e adolescentes.
A industrialização, urbanização, cresc-imento d~mográ
fico acelerado, êxodo rural, deficiências médico- sanit.árias,
analfabetismo, desqualificação de mão-de-()bra e pobreza, são
fatores que, dircta ou indiretamente, conjugad9s_ ou isoladamente, refletem-se sobre a família e, conseqüentemente, sobre
o menor.
O problema do menor é em grande Pªrt~__ÇQf1.?eqüência
da famnía, que por sua vez, é resultante do meio em que
está inserida.
"Menor carenciado", "abandonado", "dcsassistido", ou
"marginalizado" são expressões usadas para identificar a
criança ou adolescente vítimas de_ disfunção social que, por
não disporem de renda suficiente, têm insatisfatória participação no consumo de bens materiais e culturais e não usufruem
os servidores de saúde, educação, habitação, recreação e outras benesses do desenvolvimento.
_
O processo social inicia-se CO-Ql o menor via çJe rrlar.ii_Q_i:Jlização social e cuJmina com o menor infrator, conside_r:an_dQ:s_e
a criminalidade o grau máximo.
Em todo o País, o fenômeno do menor abandonado vem
se a~vando de maneira alarmante.
_ __
Ê preciso, pois, que todos os segme-nto-s da sOciedade
colaborem com o Governo para equacioriilr e solucionar o
problema do menor.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Concedo a palavra ao nobre Senador Louremberg Nunes Rocha.
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O SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA (PTB - MT.
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pn.:sidcmc. Sr"' e Srs.
Senadores:
Desta tribuna, quero parah~nizar a toda a labOriosa comunidade da cidade mato-grossense de Sinop, que dia 17
de de?:embro próximo, estará completando doze anos de sua
emancipação política.
Cidade pólo da região centro-norte do Estado de Mato
Grosso, Sinop conta hoje com uma população de 120 mil
pessoas sendo que 70 mil residem na área urbana. O município
conta com uma área de 5.306 km2 _e esta localizada a 500
quilómetros ao norte da capital do Estado, CuiabêÍ, às margens
da rodovia BR-163, a Cuiabá-Santarém. O município de Sinop
é hoje o quarto arrecadador de tributos estaduais e dispara
na liderança de sua privilegiada região formada por 21 municípios norte-mato-grossenses. Sinop é o símbolo do excelente
resultado de um longo e cuidadoso projeto de colonização
implantado em 645 mil hectares~ que vem dando ótimos resultados económicos, sociais e políticos, registrando o município
um surpreendente desenvolvimento, apesar das grandes dificuldades que Mato Grosso c o Brasil vêem atravessando.
Sr. Pre-sidente, Srs Senadores. Sinop foi o município brasileiro que mais se desenvolveu em 1990. O seu comércio é
bem desenvolvido, seu parque jndustrial é promissor e cada
dia mais se diversifica. A base da economia de Sinop esta
representada pelo seu setor madeireiro, que é hoje o maior
do Paí", sobretudo depois que implantou sofisticados equipamentos, que permitiram ao setor, dar formas mais acabadas
aos seus produtos, que pela competitividade e qualificação.
estão tendo grande aceitação dentro c fora do Brasil.
Graças ao ordenamento do projeto "Gleba Celeste"iniciativa que se tornou pione"ira no País - foi possível aos
setores agrícola c pecuário, atender, acima da expectativa,
as-necessidades da região. S~o destaques agrícolas do município a produção de arroz, soja, milho, seringueira, cafti, fruticultura, feijão, a piscicultura, apicultura, suinocultura, bovinic.ultura de corte e de leite. O esmagamento do sorgo, feito
pela Sinop Agroquímica, transformou o Estado de Mato Grosso num dos grandes produtores do país de álccol extra-fino
para bebidas, álcool carburante, residual e "f~.:~se oil".
.... _$r. Presidente, para que os demais membros desta Casa
e a opinião pública brasileira tomem conhecimento do êxito
de Sinop, desde sua fundação até os dias atuais de seu magl_lífico desenvolvimento, solicito a- V. Ex" se digne autorizar publicar nos Anais do Senado Federal, a matéria sobre Sinop
que tenho a honra de encaminhar à Mesa Diretora desta Casa.
Muito obrigado. (Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOUREM·
BERG NUNES ROCHA, EM SEU PRONUNCIAMENTO.
Aos 12 anos de emancipação político-administrativa, Sinop se orgulha do trabalho de sua gente e da Administração
Municipal, e dispara na liderança da Região Norte de Mato
Grosso,
O município é. o q-uarto arrecadador de tributos estaduais
--àsua frente estão pela ordem, Rondonópolis, Várzea Grande e Cuiabá.
Dentre os 4.500 municípios brasileiros, Sinop é o 206~
que mais se desenvolveu no ano de 1990 e o segundo do
Estado e da região Centro-Oeste, segundo levantamento publicado em janeiro/91 pela revista Dirigente Municipal.
Como reflexo do desenvolvimento de sua economia, o
município de Sinop teve um acréscimo de 24,4% no índice

Dezembro de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçáo II)

de participação do ICMS, a ser repaSsado aos cofres públicos
no exercício de 1992. Esse resultado deve-se principalmente:
ao crescimento do setor industrial, onde as madeireiras vêm,
a cada dia, incrementando seus equipamentos e instalações,
colocando os produtos no mercado interno e externo de forma
mais acabada; à reativação com potêndã- tcital da usina de
álcool de Sinop Agroqufmica, á diversificação de indústrias
nas áreas de móveis, refrigerantes, gê-neros alimentícios, vestuário, peças e serviços; ao crescimento surpreendente do
comércio, com a constante instalação de empresas de grande
porte, como concessionárias de veículos, tratares e caminhões,
atacadistas, transportadoras e grandes lojas; e à preocupação
da Administração Municipal em trazer novas divísas, aumenR
tar as receitas e, num trabalho conjunto com a SEFAzn•
SRF, escritórios de contabilidade e contadores, resguardar
os direitos do municfpiO:Como -municípioRpólo, Sinop abriga as sedes rcgiqnais
dos principais órgãos, empresas e autarquias federais e estaR
duais, que facilitam e contribuem para o desenvolvimento
de todos os_ municípios do Norte mato-grossense.
A expansão na área da construção civil mostra a certeza
no investimento e a c-onfiaiiça no futuro por parte daqueles
que aqui estão e daqueles que chegam a cada dia.
Na área de transportes, a força e o progresso de Sinop
podem ser medidos pela grande concentração e movimentação
de cargas. Diariamente chegam e saem de Sinop centenas
de carretas e caminhões.
No setor de Educação e Cultura, Sinop se destaca pela
rede municipal de ensino, dotada de escolas modernas e professores que recebem periodicamente cursos -de reciclagem
e capacitação. A isso somam-se os colégios públicos e particulares, 3 cursos superiores (Letras, Matemática e Pedagogia)
ministrados pelo Núcleo de Ensino Superior de Sinop, e a
expectativa de implantação da extensão da Universidade Fe~
deral de Mato Grosso, a qual já se faz presente com o Pólo
Regional do Programa Uncstado.
No campo da Saúde, Sinop tem se tornado o c_entro de
atendimento do Nortão, pela especialização que oferece em
várias áreas da medicina, distribuídas pela rede de hospitais,
clínicas, consultórios e laboratórios.
No setor de energia elétrica, uma nova conquista garante
o futuro de Sinop e região - a construção do Linhão, cuja
ordem de serviço para a execução das obras foi assinada pelo
Governador Jaime Veríssimo de Campos, no dia 14-9-91,
quando da visita a Sinop pelo seu 12~ aniversário de emancipação. O linhão vai interligar Sinop ao Sistema Nacional de
Abastecimento de Energia Elétrica.
Esta é a Sinop de todos nós, orgulho dos que aqui vivem.
Esta é a Sinop levada a sério pelo trabalho de sua gente
e da Administração Municipal, que fez de sua marca registrada
uma realidade: a de vivermos em tempo de progresso.
Esta é a Sínop cujo futuro deixou de ser uma expectativa
e tornou-se uma certeza, justificando ser, de fato, a Capital
do Nortão.
A história de SinOp se desenvolveu num curto e.spaço
de tempo. Teve início em 14-9-74 (data de sua fundação),
como resultado de um longo e cuidadoso projeto de colonização implantado em 645 mil hectares. Coube ao colonizador
Ênio Pipino a liderança dessa iniciativa para a implantação
dos projetas de colonização.
Em 17-12-79 foi elevada à_ categoria de município. Conta
com uma população de 120.000 habitantes, sendo 70.000 na
área urbana. O muriicfpio tem uam área de 5.306 Km 2 está
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localizado a 500 quilómetros ao Norte de Cuiabá, às margens
da rodovia Br-163, a Cuiabá-Santarém. É privilegiado por
estar situado no Centro-Norte mato-grossense e circundado
por 21 municíp-ios.
O relevo é plano e a topografia obedece rigorosamente
ao terreno, sem alterações e com áreas marginais de córregos
e riachos, não estando sujeito a inundações e nem mesmo
a efeitos da erosão. Altitude: 450 metias. Clima: equatorial.
Temperatura média anual: 2SOC.
Na área onde foi delineado o projeto "Gleba Celeste",
tomou~se o cuidado para atender tanto a zona rural quanto
a urbana de forma ordenada: lotes residenciais, comerciais
e industriais circundados por um cinturão de chácaras de 5
alqueires. Nesse mesmo modelo de colonização foram criados
módulos de 25 alqueires, todos servidos de água e estradas,
com o objetivo de responder com produção agrícola e pecuária.
O perímetro urbano apresenta traçado regulai:', observando critérios urbanísticos modernos, com 31.928.377 ,84m 2 ,
assim disJ_ribuídos: 12.115.805.12m 2 loteados,
12.067.057.65m' em áreas eclesiásticas e -públicas e
7.489 .064.67m2 em ruas e avenidas. A limitação da área urbana
com a rural é feita por avenidas perimetrais. A área central
é catacterfsticamente comerciaL O comércio se estende pela
avenida central e pelas ruas paralelas e transversais. As margens da Br-163 situaRse o parqu-e industrial. As Zonas residenciais são limitadas por avenidas de até SOm de largura, com
calçadas de até 7m. As ruas te·m 20m de largura, com calçadas
de 5m. O traçado proporciona a toda a população dispor
de praças, reservas naturais e áreas de lazer.
Importante ressaltar que o projeto vem sendo cumprido
rigorosamente e que tem dado certo ·cm todos os sentidos.
O resultado disso é uma Sinop forte, que cresce a cada
dia e contribui diretamente para o desenvolvimento do Nortão
ma to-grossense.
Executivo:
Prefeito- Adenir Alves Barbosa, Vice-prefeito e Secretário de Administração - Irineu Martins, Secretariado Primeira-dama Maria JQSé de Oliveira Barbosa (Trabalho,
Habitação e Serviço Social). Olga Ribeiro Gomes (Educação
e Cultura), Antonio Continí (Obras), Edson do Nasdmento
(Saúde), Darei Pedrazzani (Chefe de Gabinete), e Mauri Rodrigues de Lima (Fazenda). Assessor Jurídico: Astor Rheinheimer
Legislativo:
Presidente -Jorge Antonio de Abreu (PFL), Demais
Vereadores - José Paulo Scrafini (PL). Osmar Martioelli
(PL), Dalton Benoni Martini (PL), ltacir A. Kirsch (PL),
Fernando Bispo Ferreira (PL), Honório Slaviero (PL), João
Andrade Sampaio (PFL), Waldemar Brandão (PFL), Jonas
de Lima (PFL), Vitorino Dalla Libera (PFL), Sebastião de
Matos (PFL) e João Ferreira (PDS).
Judiciário:
Sinop é Comarca de 2~ Entrância. Possui 3 Varas, sendo
duas cíveis e uma criminal, com expectativa de elevação para
3~ Entrâncía, tendo em vista o grande número de processos.
Sob sua jurisdição estão os municípios de Marcelândia,
Cláudia, Vera e Sorriso-.
Juízes: Elinaldo Veloso Gomes (diretor do Fórum) e Clarice Claudino da Silva.
Promotor: Paulo Roberto Jorge do Prado.
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Sínop tem o maior parque industrial madeireiro do Brasil:
Com a ascensão do setor industrial o comércio tomouMse
são mais de 50-0 madeireiras que, além da madeira simples- também o maior centro do Nortão. Nota-se a cada dia grandes
mente serrada e beneficiada, produzem portas, batentes, lami- estabeleçimentos se instalando em Sinop. O setor sofre uma
nados, compensados; cabos para vassouras;- plrtcêls -e ferra- transformação impressionante, com novas e modernas vitrines
mentas; móveis, carrocerias e casas- pré-fabricadas.
de mercadorias compatíveis com os grandes centros do País.
O setor produz em torno de 6.500 m 3Ldia, gerando 14.750 As ruas paralelas â BR-163 deixaram de ser apenas industriais,
empregos diretos com_média_salarial superior ao piso oficial.
sendo tomadas de forma surpreendente por estabelecimentos
Os funcionários das indústrias mad_eireiras _dispõem de de grande porte como atacadistas, concessionárias, autopeças,
casa, água e luz gratuitamente, áreas de recreação e assistência lojas de material para construção, postos de abastecimento
médico-odontológica. As casas dos funcionários somam mais de combustíveis, transportadoras, hotéis e restaurantes.
de 4 mil unidades.
O grande crescimento do comércio deve-se também â
Além da madeira, que continua s.e.rrdo o c_?rro-che{e_,_ a transformação que a cidade vem sofrendo na urbanização,
diVersificação no setot é constante, Cóm __áinstalação de novas incentivando novas fachadas, vítrines e instalações.
indústrias, tais como: fábricas de refrigerante - Coca-Cola
Com isso, quem ganha é o consumidor de toda a região
e Refram - , gêneros alimentícios, vestlúii-io e tortefação e Norte de Mato Grosso, que concentra compras e atividades
moagem de café.
C:Oínerciais em Sinop.
.f\pesar de o centro ter a maior concentração de estabeleSoma-se a isso a Sinop Agroquímica, que produz álcool
carburante, álcool residual, fuse-oiJ e álcool extra-fino para cimentos, essa tendência se modifica a cada dia, pois o comérbebidas.
cio se espalha por todos os bairros. São mais de 1.300 e.s:tabeleA construção do linhão, cuja ordem de serviço foi assina- cimentos, que proporcionam empiego a mais de 10.000 pesda no dia 14-9-91, será, sem dúvida, a redenção do setor_, soas.
que passará a ter a energia suficiente para o seu desenvolBancos- A rede bancária atende suficie-ntemente a todos
vimento.
os setores, pois é Composta de 7 agências: Banco do Brasil,
Sesi e Senai- Através do Sesi, os funcíonários das indúsM Bradesco, Bamerindus, Itaú, Caixa Económica Federal, Betrias e seus dependentes são beneficiados com programas so- mat e Credinorte (Cooperativa de Crédito do Norte de Mato
ciais, de saúde, educação e lazer, que proporcionam bem-estar Grosso).
social e integração â comunidade. O Scnai desenvolve cursos
Hotéis - A rede hoteleira é uma da9 mais completas
de formaç-ão profissional para jovens e adultos, nas áreas de do interior do Estado. É composta de edificações luxuosas,
madeira, mecânica e metalurgia, bem como programas de
s_orn_ando mais de 30 estabelecimentos com instalações e atenbolsas de estudo.
dimento de primeira classe.
A Sinop Agroquímica é considerada a maior usina de
Restaurantes e lanchonetes- Os restaurantes e as lanchoálcool de amido da América Latina. Sua matéria·prima básiça netes acompanham o padrão dos hotéis. Dos tradicionais aos
é o sorgo, proporcionando mals-·uma fonte segura de renda
mais requintados, servem desde pratos caseiros e regionais
ao produtor da Sinop e região.
até internacionais.
A usina produz álcool extra-fino para bebidas, álcool
Serviços- Além da Saúde, Comunicação, Transportes
carburante, álcool residual e fuse oil. Sua capacidade é 4~ e Construção Civil (citados à parte), Sinop oferece os mais
150 mil litros/dia, com estimatiVa de produção de 18 milhões completos, qualificados c competentes serviços do Estado nas
de litros em 1991.
áreas de: fundição de peças e equipamentos, mecânica, guinO excedente de energia elétrica gerada por suas caldeiras cho, metalurgia, retífica de motores, bombas injetoras; recué aproveitado para abastecer o setor de energia elétrica do peração de máquinas, equipamentos e motores elétricos; recamunicípio, através da CernaL
pagem de pneus. terraplenagem e pavimentação asfáltica. No
Hoje trabalhando com potência total, a usina gera em setor de recuperação de motores, máquinas e equipamentos,
torno de 250 empregos diretos c mais de 2 mil il1direto~. -por exemplo, somam-se mais de 100 tornos mecânicos.
e movimenta urna frota de 53 caminhões de 15 toneladas/dia
Base de Combustíveis - Em Sinop está localizada uma
transportando lenha, matéria~prima e produto acabado.
das maiores e mais modernas bases de combustível de Mato
Grosso. Com 7 companhias (Shell, Petrobrás, Esso, Ipiranga,
Atlantic, Texaco e São Paulo) a base tem capacidade para
Coca-Cola
8,3 milhões de litros e movimenta diariamente 830.000 litros
Entra em funcionamento a fábrica de _Coca-Cola, uma de combustível, abastecendo toda a região norte mato-grosempresa do Grupo Reno_sa, que produz os refrigerantes Coca- sense.
Cola, Fanta, Guaraná Taí, Sprit e Simba.
Concessionárias- A força do comércio pode ser medida
Esta é a segunda maior fábrica de refrigerantes de Mato também pelas concessionárias de veículos e máquinas instaGrosso, tem capacidade inicial para produzir 490 mil caixas/ ladas em Sinop: Cuiabá Diesel (Mercedes-Benz e Toyota),
mês, gera 500 empregos diretos e indiretos c abastece os 21 Trese Veículos __(Fiat), Grecovel Veículos (Ford), Automag
municípios do norte mato-grossense.
(ChevroTet). Baggio Máquinas Agrícolas (Valmet), Norte CaA implantação de mais esta indústria se constitui num naã (CBT) e Lion (Caterpillar) - as concessionárias KOmarco de grande importância para Sinop, cuja administração MATSU (Dimaro), Scania (Irmãos Lopes) e Volkswagen esmunicipal vem buscando, dia-a-dia, a presença de novas em- tão em fase de_- implantação.
presas no município, posicionando-o definitivamente como
o pólo do Nori.ão.
Sedes Regionais
O se to r foi o que mais cresceu este ano. O comércio
As sedes regionais de órgãos, empresas e autarquias fedee a indústria andam lado a lado. Se a indústría já vai bem,
rais e estaduais instaladas em Sinop têm uma importância
o comércio -vai melhor ainda.
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fundamental para o desenvolvimento de todos os municípios
da região Nane de Mato Grosso.
São elas: Emater, Superintendência Regional da Fazenda, Sesi, Senai, Dermat, Sanemat, Cemat, Telemat, Polícia
Civil, Embratel, OAB, Ciretran, CRC, CREA, lbama, Funasa, Delegacia da Receita Federal, Delegacia do Exército,_ Pólo
Regional de Saúde, Pólo Regional da Merenda Escolar, Pólo
do Unestado (a Universidade nas cidades- UFMT), UDR,
Superintendência de Educação e Cv.ltura, INSS, lndea, EMPA, ECT e Diocese.
A importância dessas regionais pode ser medida pelo
trabalho que desenvolvem e pelo número de quilómetros a
menos que os municípios percorrem para resolver muitos de
seus problemas, sem necessidade de se.de.slocarem até a_ ~pi
tal, a qual, para alguns, fica a mais de 1.000 quilômetros.
Com as regionais em Sinop, a maior distância cai pata -soo
quilômetros.
Órgãos Sindicais- Sindicato dos madeireiros, Sindicato
dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do Mobiliário, Sindicato dos Condutores de Veículos, Sindicato dos
Ensacadores e Movimentadores de Carga, Sindicato dos Trabalhadores do EnsinO Público, Sindicato Patronal dos Metalúrgicos e Sindicato dos Agricultores.
Agropecuária
O setor é, também, carro-chefe da economia .d0_municfpio. Tem contribuído para esse desempenho os expressivos
resultados obtidos )>elo trabalho desenvolvido pela ACRINORTE -Associação dos_Çriadores do Norte de Mato_G_rosso -,pela COMICEL- Cooperativa Agrícola Mista Celeste
Ltda. -,pela Emater, pelo Indea, pela EMPA, pelo Sindicato
dos Produtores Rurais e pela Secretaria Municipal de Assistência Social, que oferece mais condições as cQmunidades
rurais e pequenos produtores.
A agricultura e a pecuária do município baseia-se na exploração de arroz, soja, milho, sorgo, seringueira, café, fruticultura, feijão, piscTCUltura, apicultura, suinocultura e bovinocultura de corte e leite.
~
Com a Sinop Agroquímica em pique de produção total,
o sorgo voltou a ser uma ótima opção para o produtór, urna
vez que a fábrica compra a produção.
Na pecuária, destaca-se o sistema de cria e rec_ria extensiva de gado de corte. A suinocultura e a avicultura são exploradas principalmente por pequenos produtores, apresentando
boas perspectivas em função do grande consumo alimentar
urbano e do clima favorável para essas criações.
Transportes
O município de Sinop é cortado em toda a sua_ext~ns~o
(77 Km) pela rodovia BR-163, a Cuiabá-Santarém. Ligada
ao Sul do país, a rodovia é totalmente asfal,tada; ao Norte,
interligando ao Porto de Santarém, a pavimentação asfáltica
está em fase de construção.
_
As estradas vicinais e rodovias -e_$tad_uai_s_ existente~ no
município perfazem 1.311 quilómetros, são todas cascalhadas
e oferecem exccle_ntes condições de trafegabilidade.
O aeroporto, com pista de l.SOOm, asfaltada, foi projetado e construído para operar com aeronaves de grande porte.
No terminal rodoviário, há saída de ônibus de hora em
hora, ligando o município a todo o Norte de Mato Gro~so,
à Capital do Estado e ao restante do país.
O perímetro urbano é servido por ônibus circulares que
interligam o centro a todos os bairros residenciais c a_os se_tores
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industriais. O serviço de táxi é oferecido por 63 veíCJJlos instalados em 15 pontos, dotados de abrigos construídos em estrutura-metálica.
O transporte de cargas, encomendas e combustíveis é
feito por maíS de _3Q _transportadoras instaladas no município.
Saúde

Nã. área da Saúde, SÍnoP tein se· tornado o centro_ de
atendiQJ.ento do _Nortão, pela especialização que oferece em
várias áreas da medicina: Clínica Geral~ Clínica Médica, Genecología Obstetrícia, Oftalmologia, Pediatria, Anestesia, Ortopedia, Medicina do Trabalho, Alergia e Imunologia, Cardiologia, PsicOlogia, Fisioterapia, Odontologia, Exames de Laboratório, Raios~ X e Ultra-sonografia.
· ··~A Cídade dispõe de 5 hospitais, 19 consultórios e 6laboratóri,ás de análises clínicas com equipamentos modernos e alto
padrão de atendimento, 14 farmácias, 21 dentistas e 35 médicos.
O crescimento do se to r deve-se. priÍlcipaimente à organização dos profissionais da Saúde, congregados pela Associação Médica, Associação de Cirurgiões Dentístas e Associação
de Bioquímicos de Sinop.
- QUando a atual Administniçáo Municipal assumiu os destinos do município em 1989, a população vivia a expectativa
de possíveis dias melhores. Apesar da confiança depositada
nas urnas, a graõde maiOria ainda queria ver para crer.
Tod~ a equipe assumiu o comando do Executivo Municipal com muita vontade a persistência. Não foi nada fácil,
pois a cre-dibilidade do homem público estava muito abalada.
E ainda está, menos _em Sinop onde o Executivo Municipal,
sempre entrelaçado com o Legislativo, vem procurando corresponder aos anseios da população.
Corresponder aos anseios da população não é tarefa fácil.
Ainda mais em se tratando de um povo cuja característica
primeira é de trabalho, perseverança e exigência, e que não
se deixa levar por coisas insignificanteS e demagógicas ..
Consciente então do compromisso de recuperar o tempo
perdido, e ainda avançar no futuro, é que- a Administração
Municipal começou a trabalhar.
Passados dois anos e oito meses, verifica-se que Sinop
vive, realmente, em tempo de progresso.
Comunicação

Sinop é interligada aos sistemas DDD e DDI desde 1981.
Com a inauguração, no dia 14-9-91, da nova CentralTrânsito da Telemat, passam a ser processadas em.. Sinop todas
as ligações telefônicas da região Norte. A nova central é totalmente digital e a mais moderna do Estadot com capacidade
para 10.000 terminais. -A cidade tem hoje 1. 750 terminais
e começa em outubro a instalação de outros 900.
Há três emissoras de rádio (Celeste- AM, 10.000 Watts;
Gaspar- AM. 1.000 Watts: Meridional- FM, lOOOm Watts)
3 jOrnais (Gazeta Regional, Hoje, União do Norte) e 4 retransmissoras de TV, sendo 2 locais -TV Kaiabv (Rede Bandeirantes) e TV Centro-América (Rede Globo)- 2 diretas (SBT
e Manchete).
A cidade conta ainda com 158 aparelhos de Fax, 164
aparelhos de Telex, 86 radioamadores. e mais de_SOO antenas
parabólicas domésticas.
A agência dos Correios de Sinop é de abrangência de
20.000 cqrrespohdências.
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Construção Civil
o setor de construção civil-tornou.;Se Um fator importante
na geração ·de empregos e na incrementação_ da economia
de Sinop.
.
A ocupação de loteamentos é su!"Preendente: a cad? .dia
os bairros se transformam com o surgtmento de novas edificaR
ç6es, com alto padrão de qualidade, b.e!~za e_ coni~rt~:
Sinop tem hoje mais de 14,381 ed~ftcaço_es, .dtstnbu~das
em 15 setores: Jardim Paraíso, Jardim Botâmco, Batrro
União, Bairro União II, Vila Ope.rária,Setor Come~cial, Se to r
Residencial Sul, Setor Residencial Norte, lndustnal Sul, InM
dustrial Norte, São Cristovão, Parque das Araras, Zol,'iª- 3,
Residencial Jequitibás e o Distrito de Santa Carmem.
A começar pela área central da _cidade, a transform~ção
foi supreendente: saiu-se de um estado acanhado e partJU-se
para um planejamento arrojado, em um projeto que saiu do
papel para a realidade.
O resultado está af: a Avenida Governador Júlio Campos
toda pavimentada, calçada, arborizaçla_co.qJ_ palmeiras imperiais e canteiros centrais com Iajotas em pati-pavê e com .o
mais moderno sistenia de iluminação em superpostes.
Nas ruas laterais e transversais chegando _às _avenidas Figueiras e Embaúbas, e ainda parte da Rua_ Cuiabá (paralela
à BR-163), a infra-estrutura não é diferen;e: com a _ch:gada
do asfalto, a construção de calçadas e ate a demohaçao de
antigos prédios e casas para novas edificaçóes ~m ar~~I~e_:u!a
moderna e luxuosa são uma constante, numa resposta Imedtata
da comunidade.
- --- ~ - _ __ ·- - Etapa vencida, o Setor Comercial totalmente construído~
sonho antigo de todos, e parte da Rua C4iabá__.__ som---ºu::s.e
183.000 m2 de pavimentação asfáltica com a mesma qualidade
já citada. A nova etapa atenderá dir~tan_:J~_nte 4s donas _de
casa.
_,
_
_
Gostaria a Administração Municipal de levar toda esta
estrutura a todos. Mas como a ordem primeira é a de que
só se faz com aquilo que se tem, não comprometendo financeiramente o futuro, é que os demais bairros e o Distrito d~
Santa Carmem, por enquanto recebem_tªo ~o_n_1eme----,as_b_~fe!
torias mínimas necessárias, (infra-estrutura urbana e rural),
como cascalhamento, arborização, iluminação, coleta de lixo,
recolhimento de entulhos, patrolamento, construção de passarelas abertura de valas, ruas e avenidas.
Na zona rurãl os 1.090 qLiilómetros de estradas vicinais
foram todos recuPerados. Fez-se a reabertura de mais 220
quilômetros, construção e recuperação de pontes que somam
53 unidades, abertura de valas, bueiros e barragens~
Além disso, foi feita a recuperação e a conservação das
estradas que dão acesso à sede do município, ao Distrito· de
Santa Carmem e a Santa Felicidade, Porto dos Gaúchos e
Vera.
Com esse trabalho, todas as estradas existentes no município tornaram-:..se trafegáveis em qualquer época do ano, o
que anteriormente não ocorria.
. _
Isso acabou de vez com o ·problema da falta de condiçoes
para escoamento das safras agrícolas e da matéria-prima que
abastece o parque madeireiro.

Parque de Máquinas
Para atender às necessidades do município, a Adminis·
tração Municipal investiu pesadamente na restauração do ~ar
sue de Máquinas e na aquisição de novos e modernos eqUipa-
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mentos somando-se 64 unidades: 20 caminhões-caçamba, 3
coletor~s de lixo, 1 caminhão-prancha, 1 caminhão-furgão,
3 caminhões-pipa e 1 espargidor de asfalto; 4 motoniveladoras
Patrol, 4 pás-carregadeiras, 2 retroescavadeiras, 3 tratores-d~
esteiras, 3 tratares de pneus, 2 rolos compactadores, 4 motocicletas 1 Kombi 2 Fuscas, 1 Corcel, 1 caminhonete Toyota,
2 caminhonetes 3!4, 1 Santana, 1 Elba, 1 Gole 2 ambulâncias.
Importãrite- ressaltar que esses equipamentos encontramse totalmente qLiitados.
Imposto polêmico em todo o Brasil, o IPTU tem alcançado em Sinop índices de aceitação da ordem de 75%, o
que mostra a credibilidade junto à população ..
A Administração Municipal adotou como Sistema mostrar
onde o dinheiro públíco é aplicado, como é o caso do IPTU.
Com a arrecadação do IPTU/89, foram adquiridos 4 caminhões-caçamba Mercedes-Benz; com o IPTU/90, foram adquiridos 1 600 luminárias completas, com lâmpadas a vapor de
mercúrio de 250 e 400 Watts, instaladas em todos os bairros
e no Distrito de Santa Carmem; com o IPTU/91, foram adquiridos 6 caminhões-caçamba Mercedes-Benz, os quais, somados à frota, vêm suprir as necessidades no setor.
Educação e Cultura
Tratada como investimento e não como despesa, a rede
municipal do Ensino constitui-se no que tem de mais moderno
e eficiente no setor_
As escolas são amplas e confortáveis, com área de recreação, sala de reuniões, _cantin-a, mini-biblioteca, cercadas com
alambrado, palanques de concreto e com portões de estrutura
tubular.
Em 2 anos e -8 meses de administração foram construídas
7 escolas, num total de 30 salas de aula, o equivalente a
uma sala por mês.
- Vale ressaltar que as escolas foram contruídas de forma
a facilitar o acesso e atender aos vários setores do município:
Escola Municipal Santa Carmern (que atende o Distrito de
Santa Carmem), Escola Municipal N. Sr~ da Glória {que atende a Comunidade N. S~ da Glória e a região do Alto do
Rio Preto), Escola Municipal N. Sr' do Belo Ramo (q~e at~nde
a Comunidade de N. Sr.' do Belo Ramo, no Balfro Sao Cnstovão}, Escola Municipal Monalisa (que atende as estradas Monalisa Sabrina e Cirene, no Bairro São Cristovão), Escola
MU:ni~ipal Uilibaldo Vieira Gobbo (que atende o Setor Industrial Norte e o Parque das Araras), Escola Municipal Silvana
(que atende a Comunidade N. Sr" _Apar_e:ida e iO:ediações
da Sinop Agroquímica) e a Escob Mumc1pal Luc1ene (que
atende o Bairro Mónica, na Quarta Parte).
Além da rede municipal de Ensino, a Administração Municipal tem contribuído para a me]horia das escolas estaduais,
com ampliações, reformas e cessao de salas de aula.
A rede de Ensino no Município conta com 8 escolas estaduais, 31 municipais e 5 p·artic~Iares, perfazendo um ~otal
de 44 estabelecimentos. Além disso, tem 3 cursos supenores
-(Letras, Matemática e Pedagogia), ministrados pelo _Núcleo
âe Ensino Superior de Sin-op, e vive a expectativa da Implantação da extensão da Universidade Federal de Mato Grosso
(UFMT).
. .
Sinop é Pólo Regional do Programa Unestado, que mmlstra cursos de reciclagem e capacitação para professores e a
comunidade em geral. O Unestado é_ u_ma realização_ ~a
UFMT, MEC, SEC e Prefeitura Municipal. O programa já
se encontra em sua terceira etapa, concentrando a cada vez
cerca de 1.200 pessoas de toda a Região Norte de Mato Grasso.
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No campo esportivo, Sinop tem mostrado a força de sua
juventude.
Nas competições estudantis, no nome de Sinop está sempre presente na galeria dos vencedores. Foi "?__vezes campeã
dos_ jogos regionais de Mato Grosso e campeã eStadual no
ano de 1989.
A estrutura para a prática -desportiva oferece: 4 ginásios
cobertos, 29 ca~pos de futebol e 15 quadras poliesportivas.
Centro Olímpico
Até o final do mandato a AdministraÇão-MuniCipal entregará o Centro OlímpicO de Sinop. Trata-se de um projeto
moderrionuma área-de 30.550 IV-2 ~A p_rimeira· etapa·é-Ginásio
Olímpico, com capacidade para 5.000 pessoas, cOristi'ufdo em
1989 e ampliado em 90 e 9!. A segunda etapa constará de
outros melhoramentos no Ginásio Olímpico é da conS:trtição
de quadras poliespártívas descobertas, quadra de tênis, campo
de futebol suíço, pátio para realização de even-tos, pra·ça e
estacionamento.
Estádio Municipal
O Estádio Municipal - o terreiro do Galo do Norte,
o Sinop Futebol Clube, campeão mato-grossense de futebol
profissional- recebe melhorias a cada dia. Além do trabalho
de drenagem, terraplenagem e conservaçao, a Administração
Municipal trocou toda a estrutura e alam brados, e construiu
um amplo vestiário, de 208 m 2 , com salas para árbitros, técnico, musculação, rouparia, material de limpeza e departamento
médico.

Jogos Olímpicos
É a maior competição esportiva do Norte de Mato Grosso. Abertos a toda a comunidade, os jogos têm por objetivo
integrar a população através do esporte. Os Jogos Olímpicos
foram criados em 1989 e envolvem, em cada competição,
mais de 1.000 atletas, em 22 modalidades. As competíções
ocorrem por 10 dias, durante as festividades de aniversário
do município.
Sinop Futebol Club
O Galo do Norte é c;>rgulho da população. O time iniciou
sua participação no Campeoriãto Mato-grossense de Futebol
Profissional em 1988, sagrando-se campeão da Segunda Divisão. Em 1990, sagrou-se campeão da Primeira Divisão, sendo
a primeira equipe do interior a conseguir tal feito.
Parque Florestal
As reservas naturais R~lO e R-11, localizadas entre os
bairros União e Vila Operária, com área de 74,4 hectares,
estavam sofrendo depredaçôes com o progresso e o fluxo habi~
tacional e a abertura de novos bairros nas zonas 10,6 e 4.
As reservas sofrj.am com queimadas, depósitós· de entulhos,
águas pluviais e devastação da noresfã que estavam matando
a nascente do córrego Iva. Preocupada com o problema e
também com o lazer da população, a Administração Municipal
elaborou um projeto audacioso e transformou tais reservas
no Parque Florestal de Sinop.
Em sua primeira etapa, o Parque é dotado de bosque
natural, lago, campo de futebol, pista de bicicross, parque
infantil, salão de festas e de eventos, convenções e congressos,
lanchonetes, praias artificiais, barcos e pedallnhos.
O Parque recebe, semanalmente, uma média de 10 mil
pessoas que buscam o lazer através de paSseios no bosque
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e no lago (com barcos e peda1inhos), cooper, banho, piquinlques e através da prática.
Assistência Social
Desde de 1989, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria do Trabalho, Habitação e Serviço Social, vem re·alizando
trabalho comunitário com as entidades sinopenses, v"ísaildo
o atellaim.en.to das crianças, a~olescentes, excepcionais, gesw
tantes, nutrizes idosos, agricultores e· cOniunidades carentes,
proporcionando-lhes bem-estar social.
-A elaboração desses programas cOnta com recursos ·do
Município, Estado e Governo federal, voltados para os se tores
assistencial, nutricional, alimentar, edutadón"al, prbfis:Sióiía1,
de saúde, lazer, recreação, espotte e produção.
·
O município conta com a micro unidade produtiva de leite
de soja, produzindo diariamente 300 litros que são distribuídos
nas creches, APAE, escolas municipais, pré~escolar e comunidades carentes.
Ainda no setor de ·almentação,'"Os programas "Apoio
Nutricional" e "Hortas" contribuem para a melhoria da merenda escolar e possibilitam a compra de outros produtos
com a venda do excedente. As microunidades produtivas e
o viveiro municipal têm por objetívO a· fixâ.ÇãO ·do homem
no-campo.
A Secretaria presta também assisténcia.direta ao cidadão
através dos seguintes auxílios: registro civil, alimentar, vestuário, funerário, passagens, agasalho, farmacêutico e médicohospitalar.
~
O programa "'Educação para o trabalho" oferece cursos
de datilografia, bolsas de trabalho, cursos de gêsso, pintura
em tii:'Cido, montagem de peças em madeira, confecção de
massas, fabricação de chinelOs, Serigrafia, tapeçaria e corte
e· costura, beneficiando mais de 2.800 crii:mÇa:S e adolescentes.
Creches- Reafirmando o compromisso de ações básicas
no campo social, a Administração Municipal constrói creches
dotadas de toda a _infra-estrutura necessária, como a Creche
União e a Creche Sáilto Antônio.
Viveiro Municipal- Com o objetivo de oferecer novas
opções para a agricultura e fixar o homem no campo, foi
criado o Viveiro Municipal. O viveiro produz mudas de seringuei!a, citrus e plantas ornamentais.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) cedo a palavra ao nobre Senador Nelson W"edekin

Con·

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr•' e Srs. Senadores,
a al?arente disposição que vários segmentos do Congresso
NaciOnal vêm demonstrando no sentido de examinar e, talvez,
quem sabe, aprovar, ainda este ano, o capítulo do "Emendão"
que propicia os meios legais para a abertura e modernização
da Economia brasileira, pode ser interpretada não apenas
como mais um gesto de boa vontade do Legislativo para com
o ExeC"utivo, mas também- e principalmente- como uma
evidência de que uma boa parte dos Parlamentares consideram
esse um passo inadiável a ser dado pelo Brasil, sem o qual
continuaríamos à margem da Economia Mundial, pobres, periféricos e sem remissão.
·
É fato que, nas últimas décadas, a Economia brasileira
Cõ-nfigurou-se como uma das mais fechadas do mundo, impermeável a intercâmbios e compenetrada da necessidade, primeiro,-de substituir as importações visando ao fortalecimento
de seu suporte industrial e, num segundo momento, impelida
pela contingência de gerar excedentes eXportáVeis para fazer
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face aos crescentes encargos da dívida externa. Ou seja, ~pdivi·
damo-nos para nos tornar auto-suficientes- cabendo_ao Estado, nesse particular, relevante missão- e, ao final, paramos

de crescer para pagar o alto preço que nos custou essa autonomia.
Nesse período, a nova conformação económica do mundo, baseada numa _onda d~ liberali,zação sem precedentes,
que atingiu indiscriminadamente países ricos e pobres, determinou que era hora de desestatizar, desregulamentar e providenciar para que não houvesse barreiras aôs negócios. A lição
foi prontamente assimilada, sem maiores cuidados, inclusive,
com as peculiaridades de cada país, ou sem uma avaliação
mais criteriosa dos riscos subjacentes a essas tendências, em
função do que esse neoliberalismo passou-a desfrutar de largo
trânsito entre nós, como o passe mágico capaz de resgatarRnos
do medíocre presente em que estamos inseridos.
Fica fácil comPrecnder 1 então o ffiotivo pelo qual, entre
tantos itens polêmicos que o "Emendão" nos propõe, a abertura e liberação da Economia sejam vistas como uma proposta
que, mais c-edo ou mais tarde, deveremos examinar se não
. quisermos ficar hipoteticamente a reboque da História. As
manifes.taçóes favoráveis, expedidas, inclusive, por conceituados e acatados Parlamentares, têm sido tão freqüentes que,
a despeito do impacto de algLJmas proposições - como a
extinção de monopólios como o da lavra, refino e transporte
do petróleo-, o assunto não tem merecido o acurado exame
de que, necessariamente, deve revestirRse o assunto.
No entanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a abertura,
como tantas outras correntes de_ pensamento, do pós-mod~r
nismo, não se constitui em iniciativa· despojada de grandes
riscos. No excelente artigo Mitos e Desafios a Collor, publicado na edição de n" 40 da revista Visão, o jornalista Aloysio
Biondi convida a uma reflexão sobre o assunto, ba~eando-se
em exemplos que não deixam margem a dúvidas, como é
o caso de alguns dos assim denominados "Tigres Asiáticos",
particUlarmente a Coréia, e do próprio México, posto para
nós como o paradigma da bem sucedida internaciõnalização
da Economia.
Alertando para o significativo silêncio da grande imprensa
a respeito do assunto, e para o radicalismo que impede o
sereno e racional debate que a questão reclama, favorecendo
o que ele chama de "uma cegueira suicida". Biondi demonstra,
com estatísticas atualizadas, os desastres que a abertura indiscriminada da Economia podem acarretar, capazes de comprometer seriamente o futuro dos países adeptos desse modelo.
O dêficit coreano para com o Japão, por exemplo, em função
dessa liberalização, que era de 5~8- bilhões .de dólares em 1980,
chegou. apenas no primeiro semestre de 1991, a 4,5 bilhões
de dólares, com mais um agravante: as empresas japonesas
instaladas no país importam da matriz apenas- as peças mais
caras e tecnologicamente mais sofisticadas.
Na mesma esteira, o México viu crescer assustadoramente
sua dependência em relação aos Estados Unidos; apesar do
crescimento das exportações do petróleo, o déficit mexicanq
dos cinco primeiros meses deste ano já alcan_ça'ia 3,2 bilhões
de dólares. Com os pesados encargos cambiais impostos pela
sua pesada dívida externa, e suas repercussões nQ _crônico
processo inflacionádo brasileiro, pode-se imaginar o impacto
que essa abertura produziria, em poucos anos, na nossa-Vulnerável Economia, caso não tenhamos, agora, o s~nso ,de bem
avaliar essas circunstâncias c de saber_ nos conduzir com o
acerto que o presente quadro exige.
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O Chile, freqüentemente apontado como o modelo çle
abertura da Economia que deu certo na América Latina, ape·
nas aparentemente está bem. O crescimento de seu PIB é
medíocre, seu parque industrial é frágil e a venda de quinquilharias importadas de vários cantos do mundo dá ocupação
a um largo contingente de desempregados. O saldo social
da aventura neoliberal do pafs, raramente mencionado e,
quando feito, guiado pelo pretexto de supervalorizá-lo, é exposto pelo sociólogo Emir Sader, autor de "Chile (1818-1990)
-Da Independência à Redemocratização'', sem a costumeira
falácia de seus admiradores.
Em artigo publicado em setembro último na Folha de
S. Paulo, ele apresenta, sem retoques-, os devastadores efeitos
da abertura da economia à chilena: os pobres no país, que
representavam 17% da popuiação,_em 1970, chegaram a 49%
eml987, enquanto os indigentes, passaram de 6%, no mesmo
período, para 26%. Sem dúvida, um preço muito elevado
mesmo para urna nação _de 1.2 milhões de habitantes, mas
certaniente insuportável para outras que, como o Brasil, já
acumulam um déficit social de enormes proporções e está
em lastimável lugar entre os países onde se faz a pior distribuição de renda.
Em sentido paralelo, Sr. Presidente e Srs_ Senadores,
c caráter complementar, insere-se a desestatização, considerada corno panacéia para economias em que o Estado avançou
em demasia. Importa lembrar, até por uma questão de justiça,
que o grande salto da Economia brasileira só foi possível
graças à intervenção pública....:.._ caso dos investimentos siderúr·
gicos. que asseguraram condições para o estabelecimento das
indústrias automobilística, aeronáutica, naval, de vagões e
locomotivas, etc -e esta só se deu em setores que não interes·
saram à iniciativa privada, como é o caso das empresas integrantes do grupo Petroquisa.
Mesmo em países em que a privatização adquiriU relevo,
como é o caso da Inglaterra, os resultados não são assim
animadores, e devem ser bem avaliados antes de nos lançarmos a uma aventura económica que não admite retorno. A
mesma revista Visão a que já no~ referimos reporta. à sua
página 39, os prejuízos que o governo inglês teve-ao vender
suas estatais para combater r_omhos no orçamento público.
Só nos primeiros meses deste ano o déficit britânico alcançou
13,7 bilhões de dólares. mais do dobro do que foi registrado
e_ntre janeiro e_ maio de 1990. Só que, para compensá-lo,
não há mais estatais para serem wndiJas.
Lá. como aqui, o processo não foi deflagrado sem grandes
polêmicas, e o ex-Primeiro Ministro Harold MacMillan acusou
o governo de _estar se desfazendo "da baixela da famJ1ia".
E a transferência de serviços públicos para a iniciativa privada
também não resultou cm melhorias ao sistema, de acordo
com a denúncia formulada pelo Congresso dos Sindicatos Britânicos, em 1988, observando que _a privatização havia acarretado ónus crescentes para os consumidores, sem qualquer
melhoria e, inclusive. acusando esses fatores de ameaçar a
segurança pública.
Entendemos, Sr. Presidente e Srs. Senadores. que esses
exemplos devem nos servir de alerta. não para que nos posicionemos radicalmente contra as propostas do Executivo, mas
para que reflitamos seriamente sobre as nossas conveniências.
sem permitir que injunções e pressões externas prevaleçam
sobre das. Até por que a história do Continente tem-se convertido numa sucessão de saques. explícitos ou mio, e nunca
emergiremos da pobreza se não nos conscicntizarmos de qu~
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iniciaiS; possa fazer uma exposição erri tOrno das razões que
determinaram a sua vinda a esta Casa.
A seguir. o primeirO interpelante será o autor do requerimento, Senador Almir Gabriel.
O SR. ANTÓNIO ROGÉRIO MAGRI (Mínístro do Trabalho e da Previdência Social)- Sr. Presidente do Congresso
e do Senado Federal, Senador Mauro Benevides_; Srs.- Se:nadores que compõem a Mesa; demais parlamentares aqui presentes; meus companheiros e minhas companheiras:
Volto a esta Casa, mais uma vez, convocado pelo Senador
Almir Gabriel no sentido de passar algumas informações a
respeito das modificações que pretendo introduzir na Previdência Social.
Permitam-me que. rapidamente, possa eu fazer esta introdução, mesmo porque algumas dificuldades_ foram expostas,
e eu mesmo tenho algumas; e. concisamente, farei _algumas
observações.
_
_~
Queria aproveitar este momento que me é dado, esta
oportunidade que tenho, Sr. Presidente, para, mais uma vez,
·eom a tranqüilidade que caracteriza um trabalhador, a tranqüilidade que caracteriza um brasileiro que pretende implementar
mudanças sociais neste país; que na qualidade, acima de tudo,
de Ministro de Estado, do Trabalho e da Previdência Social,
trazer algumas informações.
Como nota o nobre Presidente e os demais Parlamentares
desta Casa, não trouxe números. Vim desprovido de todo
e qualquer número possível porque pretendo fazer uma discussão, no que é dada a oportunidade e no tempo que disponho,
de forma política. Gostaria de dizer aos Srs. Senadores que,
consultando me~s companheiros que fazem parte comigo da
área téCOica, n6- miri1Stério, poderíamos ter elaborado_ uma
grande quantidade de números mirabolantes para ímpressionar, até se fosse preciso! Entretanto; preferi fazer uma discussão eminentemente política, não a técnica. Desprezando, sim,
da minha parte, pelO rrienos, qualquer tipo de número mirabola~_t~ __que poderia ter trazido aqui.
Gostaria de enfocar, Sr. Presidente, que os cinqüenta
e um anos de idade que tenho, bem vividos - diga-se de
passagem-, tenho ouvido, ao longo pelo menos dos últimos
gresso no Ph:nário o Senhor Mif1iStrO qur__oqtpcl a40 anos, ao que me lembre, que a Previdência vai quebrar,
cadeira a ele resermda.)
que a Previdência está em dificuldades, que a Previdência
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevides)- Acha-se em
não atende aos anseios de seus aposentados, que a Previdência
Plenário o Sr. Ministro de Estado do Trabalho ç da~ Previtem tais e_ tais dificuldades ...
dência Social, Antônio Rogério Magri.
Quando o Presidente Fernando Collor me convocou diria convocação porque foi assim que S. Ex• me fez o convite,
A Presidência comunica aos Srs. Senadores que há poucos
como uma convocação-, quero confessar aos Srs. Senadores
instantes, fez chegar ao Ministro Antônio Rogério Magri a
que creio não ter sido pinçado entre 150 milhões de trabalhapreocupação da Casa com a realização desta sessão hoje. Natudores pelos meus lindos olhos verdes porque não os tenho;
ralmente, contou a Presidência com a aquiescência do titular
alguma experiência tinha no bojo da minha vida sindical, da
da Pasta do Trabalho e Previdência Social para que S. Ex'.
minha vida de operário, da minha vida de trabalhador. Uma
tanto quanto possível, fosse conci~o na sua exposição inicial
promessa que o Presidente tinha feito no palanque de que
e nas respostas subscqüentes, embora o Regimento Interno
lhe garanta um prazo previamente estabelecido, que é do · o seu Ministro do Trabalho teria que ser um trabalhador.
Ora, nada mais justo, porque já tivemos Ministros do Trabalho
seu conhecimento.
militares, banqueiros, empresários, advogados. mas nunca ha·
Como é realmente grande o volume de matérias a serem
víamos tido a oportunidade de ver um operário, um trabaapreciadas nas duas _s_essões extraordinárias do Senado e na
lhador Ministro de Estado.
sessão do Congresso, espero que o debate se processe. dentro
Aceitei a incumbência, sim, aceitei-a com a responsados padrões regimentais. com o Sr. Ministro e os Srs. Senabilidade que todos nós trabalhadores temos. Vim, mas não
dores tentando abrc:viar as iri.táVen-ÇõCs:sernque tal procedienganado porque sabia que, ao juntar os dois maiores segmenmento prejudique a marcha do dehate que aqui se processará
tos sociais deste País, o Ministério do Trabalho e o Ministério
a partir desse momento.
da Previdência Social, e lhe dar depois o maior Orçamento
Portanto. concedo a palavra. nt!ste instante:ao Sr. MiriiS~
da União, não seria tarefa fácii de conduzir.
tro António Rogério Magri para que S. Ex·•. nos minutos
o que é bom para os Estados Unidos, para a Inglaterra, o
México· ou o Chile provavelmente não será bom para o Brasil.
.
Os quinhentos anos da descoberta da América, comemorados com muitas res.salyas, neste mês, são uma clara advertência de que devemos tomar, nós, mesmos, a condução do
nosso destino, sem nos apegarmos a modismos_ que, se não
derem certo, poderão agravar mais ainda as penosas condições
de vida do nosso povo. Liquidadas nossas mais rentáveis. estatais, consumidos Os recursos arrecadados, o que nos restará
para promover nosso desenvolvimento? Não faço, com essas
palavras, um libelo contra a privatização ou a ãbertUfa da
Economía, mas um--convite para uma reflexão madura, séria,
sobre o que nos trará o futuro a partir daí.
Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- APresidência vai suspender a sessão por cinco minutos. O Ministro
do Trabalho e Previdência Social já se encontra na Casa.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às 17h04min, a sesSãO--é reaber.tá às
17h!6min.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está reaberta a sessão.
A Presidência comunica à Casa_ que estãO coiwCiCadas
hoje duas sessões extraordináriaS --do Senado Federal c uma
sessão do Congresso Nacional, acertada com as Lideranças
Partidárias para as 19h de hoje, quando serão apreciados vetos
do Senhor Presidente da República opostos a numerosos projetas de lei.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Srs. Senadores, encontra-se na Casa o Exm" Sr. Ministro .de_ Est~do do
Trabalho e da Previdência S.ocial, António Rogério Magri,
convocado nos termos do Requerimento n" 666, de 1991, de
autoria do Senador Almir Gabriel.
Para introduzir S. Ex• em Plenário a Presidência designa
Comissão formada pelos Srs. Senadores Almir Gabriel, Rachid Saldanha Derzi e Albano Franco. (Pausa.)
(Acompanhado da Comissão dr.•signada, tem in-
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E, naturalmente, há determinados momentos em que sinto que a sociedade pensa da seguinte m~nei_ra: '~lAA~Q_u~_se
os_ dois maiores ministérios sociais, deram-lhe o maior Orçamento da União, trouxeram um operário e_]he _çli~s~a~.: ago,:
ra, operário, vo_cê teve, e_m um ano e meio 1 _a __gOssjbnictade
de reformar isso aqui, e teín ·que reformar a Previdência Social
deste País".
Felizmente, graças a Deus, não é a.ssim_ que o meu Presidente vê isso. O meu Presidente me exigiu que tivesse, sim,
a coragem e a_ responsabilidade de fazer e implementar as
mudanças que precisa a Previdência Social. E meu Presidente
também me dizia: "Não é fácil implementar essas mudanças.
A sociedade não aceita mudanças, a sociedade tem dificuldade
para aceitar mudanças, Magri. Porquanto é um desafio que
se lhe apresenta. E você terá, com a sua hab_!li~ade, COJ;II
a sua perseverança e··c:om a sua foima companheira de ser
dos seus amigos, que fazer as mudanças necessárias".
Perguntei, recentemente, com tudo o que_ vinha__aconte~
cendo na Previdência, a alguns aposentado~__na_rv:ª; - ·~E_st~
Previdência que eStá ·aí interessa ao senhor'?- - oNão. '~Per~
guntei ao outro: -"Esta Previdência que está aí interessa
ao senhor'? Não". Pergunte~se _à sociedade brasileira se ela
está satisfeita com esta Previdência que está aí e não terão
nenhuma surpresa em ouvir: -"Não, nós não estamos satis~
feitos com esta Previdência". Eu não estou e o Presidente
não está.
Esta Previdência que Elói Chaves criou, há 54 anos_e naquela ocasião era necessário e fazia frente às necessidades
deste pafs -, dê"pois de 54 anos ficou -impossível que este
órgão social faça frente a um país com 150 mi_l!lões de pessoas.
Não posso acreditar nisso. Não acredito nisso_. Porquanto
quando vejo a defesa da Previdência, sempre procuro fazer
a seguinte indagação: ·~Vamos discutir a Previdência? Estou
disposto a.. fazê~lo. Mas, qual a Previdência que queremos
discutir? E esta que está aí e que não faz mais frente aos
aposentados atuais? Não faz mais frente aos futuros__ ªposen~
tactos como eu, a médio praro;·e- não faz o meõoi" Sentído
a longo prazo, a meus filhos e a meus netos?
Com base nisso, Sr. Presidente, começamos a fazer uma
discussão interna das mudanças da Previdência Social. Não
elaboramos um projeto de lei, não existe isso·; o qtie ·exiSte
é uma vontade férrea de fazer~se uma discussão, em_ todos
os segmentos da sociedade, das mudanças necessárias que
esta Previdência precisa ter.
Comecei dizendo a meus companheiros que a primefra
mudança que faria era a de retir;tr as alíquotas dos trabalha~
dores. Sim, os trabalhadores não têm que pagar mais nadª,
porque a ele se faz a tributação. Somos nós que carregamos
esta Previdência nas costas ao Içmgo de tantos anos. Somos
nós, sim, trabalhadores._ Por quê? Porque o custo _é_JDuito
caro. Ê um por um. E as empresas, pela folha de pagamento,
não fazem como deveriam. Basta dizer que 35 milhQes de
brasileiros, hoje, não têm cidadania, não têm carteira assínada. E não é assinada porque o custo é carq; e 9 empresário
sonega à Previdência.
Então, não é correto e justo que continuemos a defender
uma Previdência Social em que 35 milhões de trabalhadores
não têm cidadania, que não tem poder de compra que, se
morrerem, serão enterrados como indigente, porque o empre~
sário não paga - não estou generalizando - , mas _são 35
milhões - e esta Casa dev_e ter esse conhecimento, claro
que tem -de trabalhadores brasileiros que não têm carteira
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assinada e precisam ser retornados ao mercado, precisam ter
resgatadas suas cidadanias.
·
E a nossa proposta? É um percentual em cima do fatura~
menta bruto da empresa. Essa é a proposta que nós estamos
fazendo. Qual é esse percentuart Não sei! Nós não sabemos
ainda esse percentu~!._nc?.s nã_o _queremos cr~!lf mais um tributo
para tornar
difíceis os problemas do empresariado brasileíro. Mas estamos discutindO com o empresariado brasileiro.
Qual é o percentual do faturamento bruto da empresa? Para
quê? Para que o consumo pague mais à Previdéricia; que-m
consome mais é quem ganha mais, quem consome menos
ganha menos, e paga menos à Previdência.
Outra das questões que nós levantamos é que 95% dos
trabalhadores brasileiros ganham até 5 salários mínimos, e
o Governo se propõe a bancar a seguridade de 95% dos brasileirOs, integralmente. E os outros 5%? Bem, essa é outra
conversa, não podemos pensar em fazer a complementação
de quem ganha 10, 20, 25, 30, 50 salários mínimos. A esses,
será reservado o seguro - e aí não há nenhuma conotação
entre fazer o seguro acima de 5 salários e a privatização da
Previdência SociaL
Sr. Presidente, atendendo ao pedido de V. Er para que
fosse rápido, encerro a minha exposição inicial para, no decor~
rer dos debates, colocar as questões de uma maneira que
possa buscar a parceria da qual preciso, a parceria da qual
a sociedade precisa, porque foi_ n_est~ Casa, Reste Senado,
qae ap-re~ndí a gOstar e respeitar, encontrei a reciprocidade
qU:an-cto vim falar sobre o Fu~do_ de G~ran~a. E quero deixar
aqui ·consignado, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que após
vir aqui buscar essa parceria, o Fundo de Garantia mudou,
e muito. E são essas mudanças que busco nesta Casa a partir
desta discussão.
Durante a exposição do Sr. António Roghio Magri, o Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Rachid Saldanha
Derzi, 3" Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Tenho
a honra de comunicar à Casa que se encontra presente neste
plenário nosso colega e nobre Ministro Jarbas Passarinho.
Muito grato pela sua presença, Sr. Ministro.
O SR. MANSUETO DE LAVOR-,. Sr. Presidente, peço
a:- pala via Para uma questão de ordem.
O SR- PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Concedo a palavra ao nobre Senador Mansueto de Lavor.
O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB- PE. Para
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi~
dente e Srs. Senadores:
A minha questão de ordem é a seguinté. O Exm" Sr.
Ministro do Trabalho e da Previdência Social~ ~ogério Magri,
acaba de afirmar que vem a esta Casa fazú, simplesmente,
um discurso político e que não traz números. Se S. Ex~ não
traz números não vai fornecer dados técnicos, vai fazer apenas
um discurso político. Fos_se outra a ocasião, nada teríamos
ã reparar mas, neste momento e nesta reunião, queremos
número e queremos dados técnicos para que S. Ex', com
tais números e tais dados, embase a sua posição. Então se
é_ um discurso político pode ser feito em qualquer palanque,
pode ser feito desta tribuna também por um Senador, mas
na realidade um Ministro que ocupa uma Pasta que é política,
mas é também técnica, v.em tratar, iminentemente, de uma
questão técnica que necessita dados, e se esses dados não
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forem oferecidos nesta ocasião não seremos _s_.ufiçientemente
informados para interrogá-lo sobre o prosseguimento.
De modo que considero prejudicada - se é assim a exposição que V. Ex~, com todo o respeito pelo brilhantismo
com que está fazendo essa sua parte introdutória.
Concordo com o Sr. Ministro em que a questão da privati~
zação da Previdência Social, da privatização doS se-rviços públicos de saúde, é uma questão política, mas, ao ·mesmo tempo,
se temos que discutir esse processo, temos qtie nos basear
em dados. S. Ex• diz que está falida a atual sistemática da
Previdência Social. P_ois queremos saber: Baseado em que
números, em que dados técnicos, contábeis, atuariais, a Previdência está falida? Essa não é só uma queStão polltica, essa
é uma afirmativa que precisa ser embasada em dados, em
números, e se S. Ex• não fornecer esses números fic_a prejudicada a finalidade desta reunião.
É minha questão de ordem, Sr. Presidente:0 Sr. Odacir Soares- Sr. Presidente, peço a palavra
para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) '- Concedo a palavra, para contraditar, ao nobre Senador Odacir
Soares.
O SR- ODACIR SOARES (PFL- RO. Pãracontradl!ªr.
Sem revisão do orador.)- Sr. PreSidente, Srs. Senadores:
É evidente que a presença de qualquer Ministro de Estado
numa das Casas do COngresso Nacional tem uma conotação
eminentemente PólítíCa. S. Ex• foi convocado a esta Casa
para prestar informações, para tecer considefações sobre o
programa do Governo e os novos planos da Previdência Social
e está aqui, conforme diSse dãi"amen_te, para prestar a esta
Casa os esclarecimentos que forem necessários.
A questão de ordem levantada pelo Senador Mansueto
de Lavor ela mesma se responde, no final das considerações
de S. Ex~, quando S. Ex~ faz, ao Ministro, indagações que
são pertinentes à presença do Ministro nesta Casa.
De modo que a presença do Ministro do Trabalho e Previdência Social no Senado Federal, para trazer a_o Senado Federal as informações relativas ao programa do Governo concernentemente â Previdência Social, se reveste, eminentemente,
de caráter político. O Ministro não está aqui como um técnico;
está aqui como um Ministro de Estado, no exercício de uma
Pasta política) que elabora e que concebe a política do Governo para a área do Trabalho e da Previdência Social. Isso
é óbvio, é notório e é da tradição desta Casa.
Portanto) sugeriria, -iiidusive, ao Senador Mansueto de
Lavor, que pudéssemos exaurir, nesta tarde, um debate em
tomo das questões que forem aqui levantadas referentemente
à Pasta do Trabalho e da Previdência Social exerci_da pelo
Ministro António Rogéríó Magri. Considero que as colocações
do Senador Mansueto de Lavor não são pertinentes e, por
outro lado, considero até que não são felize_s, nã medida em
que, repito) mais uma vez, a presença do Ministro tem conotação política -poúfue eSla é uiria Casa- polítiCa. O Se fiado
Federal não é uma Casa Jurídica, não é uma Casa em que
vamos discutir a ciência do Trabalho, nem a ciência da Previ~

dência SDcial, mas aqui discutimos questões políticas, relacionadas com os temas para os quais o Ministro foi chamado.
O Sr. Jonas Pinheiro para contraditar.

Sr. Presidente, peço a palavra

Quinta-feira 12 9107

O Sjl.. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Já foi
contraditada. Se V. Ex~ tiver uma qUestão de ordem sobre
outro assunto, a Presidência terá o prazer de lhe dar a palavra.
O Ministro está aqui e vai responder a todas as questões
dos Srs. Parlamentares, que poderão interpelá~lo sobre qualquer assunto. Naturalmente, se o Ministro não tiver_em condições de dar uma resposta satisfatória nesse momento, o fará
posteriormente, dando as informações que julgar necessárias.
E, se_ for o caso, o convocaremos novamente.
Para as interpelações de S._ Ex~ serão chamados os Srs.
Senadores inscritos, que disporão de cínco minutos, sendo
assegu_rado ao Sr. Ministro igual tempo para as respostas;
para contraditar o Sr. Ministro, os Srs. Senadores poderão
dispor de dois minutos, concedendo~se ao Sr. Ministro igual
tempo para a tréplica.
Passamos .agora à fase das interpelações.
Concedo a palavra, por cinco minutos, ao nobre Senador
Almir Gabriel.
O SR. ALMIR GABRIEL (PSDB- PA) -Sr. Presidente, Sr. Ministro Antônio Rogério Magri, Sr. Ministro Jarbas Passarinho, que nos dá a honra da sua presença neste
plenário, prezados companheiros:
Ministro, para dar a melhor Utilização do nosso tempo,
vamos direto às perguntas.
1 ____::Na minuta de "exposição de motivos das reformas
da Previdência Social" escreve~se muito sobre conceito de
seguridade social.
V. Ex~ pode definir o conceito governamental de seguridade social e ressaltar a diferença entre seguridade e PreviM
dência Sociã.is?
2 ___.Qualquer política de Previdência, Assistêncía e Saú~
de deve fundamentar-se em levantamentos de demografia,
migrações e tendências, para seu planejamento estratégiCo.
V. Ex• pode informar-me a população estimada para os
anos de 1990, 2000 e 2010?
Qual a.taxa de incremento populacional estimada para
a década de 90 e a primeira do próximo século?
Qual o aumento de habitantes previstos para as duas
próximas décadas?
·Qual a tendência mign116ria~ por região, no Brasil?
Qual a população economicamente ativa, a de idosos
e de crianças, estimada para 2000 e 2010?
3 - O Canadá dispende 17,7%. os Estados Unidos da
América 15,7%, o Japão 15,1%, a Alemanha 24,3%, a Itália

26,4%, a França 30,2%, a Espanha 17,6%, a Suécia 35,8%,
o Reino Unido 21,2% dos seus Produtos Internos Brutos com
seguridade. O Brasil gasta apenas 6% a 8%.
- ~ Do ponto de vista macroeconômico que percentual do
PIB será gasto com o novo sistema e qual será a participação
pública e privada?
.
Qual a população a ser coPerta?
Como enfrentará o problema da chamada transição epide~
miológica do final do século?
·
_ .
4 - Afirma-sa que o sistema atual de arrecadaçao e
incompatível com os princípios da seguridade so:ial +por9ue
penaliza duplamente o trabalho e V. Ex' fez referencta. ~ tsto
neste momento no salário e na folha e as empresas que utiltzam
mão-de-obra intensiva saem mais punidas com o atual sistema.
----- -POde~v.--Ei'-irie eXPlicil.i·-- quais ·as--ronu:·s -e- ·o- rnõntante
dos recursos previStos para o novo sistema, sabendoMse q~e
pretende universalizar a Previdência e melhorar a prestaçao
de serviço?
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Ero conhece, mas volto a insistir q~e a discussão, _no meu
ponto de vista, é muito m·ais política do que técnica. Não
abro mão desta minha visão, em absoluto.
Quando V. Ex~ me pede o conceito de seguridade, diria
que, sob o ponto de vista transparente e pragmático dos trabaPrevi<..lência,_conforme_ se tem no conjUnto_ do§ projetO$?
lhadores brasileiros, numa população em que 95% dos traba6 - O prinleifci pT-o]eto de lei que temos em mãos_ aJtera lhadores ganham até 5 salários .mínimos, confesso-lhe que .
o plano de benefícios com os objetivos se_guihtes: -evitar a o conc~ito de seguridade é que o Brasil banque esses 95%
concentração de renda, cumprir dispositivos constitt.lcioriais dos trabalhadores integralmente nos seus salários. Discuti esse
e evitar a falência do sistema.
conc_~ito em diversas ocasiões, nobre Senador, não só no SenaHoje, com a vigência de lei, 98% dos segurados recebem do, mas com os meus compa;nheiro na porta de fábricas, duo correspondente a 90% da despesa, incluindo os aposentados rante meus 14 anos de sindicalista, no meu dia a dia com
em regime especial. Excluindo-se esses, a relação se altera os aposentados. Não predso de muito tempo para dizer a
ainda mais. V. Ex~ não entende que a afirmação feita de V. Ex~ que o conceiro de seguridade é a capacidade do Estado
que existe concentração de renda a partir da própria Previ- de bancar 95% da população brasileira. Os outros 5%, nobre
dêncía é pelo menos exagerada ou razoavelmente mentirosa? Senador Almir Gabriel, qUe, sob o--e-nfoque de_ V. Ex•s, é
V. Er não entende que as dificuldades de caixa do sistema menos e, sob o nosso, é mais, representam 29% da Previdência
residem:
Social. São esses os números que poderemos, a qualquer ins1 - na não-participação da União;
_
tante,· riãO s-6_"éolocarao nobre Senador nesta Casa, mas numa
2 - na retenção pelo Ministério da EconoÕlia dos recur- reunião da qual possam participar todos os méus técnicos
sos da seguridade;
_
_
_ que conhçcem tão sobejamente quanto V. Ex~ as questões.
3 - no pagamento do próprio pessáal com ·recursos de São técnicas que militam há 20 anos neste Ministério. Temos,
contribuição equivalentes a l bilhão de dólares, nos gastos contudo, de reconhecer que o conceito de seguridade, em
gigantescos com encargOS pi"evidenciários da União que equi- qualquer lugar do mundo, ocorre quando o Estado pode banvalem a 2,4 bilhões de dólares, na má gestão, no efetivo na car até 95% dos trabalhadores naquilo que é a sua sobresonegação, no efeito tanzi e na recessão? V. Ex~ acredita vivê.rida.
EsSe não é um conceito meu, -mas· de --qualquer pessoa
mesmo que a aposentadoria de 400 ou 500 mil cruzeiros causa
de bom sens-o neste País que sab~ 4ue, se o Estado bancar
concentração de renda?
7 -Todos os Ministros da Previdê_ncia Social lutaram ._.3:té._.25%,_çriará _um conceito nObre de seguridade no País.
contra o caixa único. Alegam que a União deixa de transferir Agora, quem ganha 10, 15, 20, 25 como é o meu caso, terit
para o sistema aproximadamente 20 bilhões de dólares no qq.e _busç_a_r realmente u~ seguro, e não seguridade.
· V. Ex~ me pergunta qual será a população estimada no
período de. 20 anos. V. Ex• aceita o caixa único. Gostaria
de fazer uma pergunta, inclusive com o ertotrhe pr·azei da ano 2000. N~m o censo brasileiro forneceu esses dados com
presença do ex-Ministro Jarbas Passarinho. Todos os Minis- muita clareza! Por isso, tenho dificuldades em dizer a V. Er'
o que ocorrerá realmente. O ano 2000 não importa, Sr. SeDatros, inclusive Jarbas Passarinho, estavam errados?
Sr. Ministro, quero dizer-lhe que tenho em mãos a expo- dor; não importa qual será a população; não importa se serão
sição de motivos que saiu do Ministério da Presidência e Assis- majs ele 20 milhões de aposentados, aliás, esse é o número
tência Social, foi para o Ministério da Economia, Fazenda estimado aproximadamente. Qual a importância para n6s,
e Planejamento e aqui temos uns oito projetas que Iorarii nest~difsfãnte, de 150 para 200 milhc?es de brasileiros? Como
levados à consideração. Esses projetas constituem um todo. estamOs nos preparando para uma discussão maiS: ainpla? Por
V. Ex" não entende ser extremamente arriscadQ, póis, tendo que devo pensar nos 20 milhões_ de brasileiros aposentados
que vir para o Congresso Nacional, bastando que um só desses do ano 2000? Por que não pensar neles agora? Neste instante,
projetas não fosse aprovado, que todo sistema previsto desmo- são treze milhões de brasileiros, dentre os quais nove milhões
ronaria? Gostaria de resguardar outra oportunidade para vol- recebem um salário mínimo.
A pergunta que me faço, quando V. Ex~ me indaga de
tar a inquiri-lo.
maneira ética, companheira, educada e técníca, é: Que reper~
O SR- PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con- cussóes teriam essas perguntas, se colocadas no seio do trabacedo a palavra ao Sr. Ministro por cinco minutos. lhador brasileiro ou no meio desses treze milhões de aposenFaço um apelo aos nobres Srs. Senadores para se mante- tados que querem os 147%.
rem dentro do tempo, para não prejudicarmos os demais insQuero lhe responder da maneira mais ética e mais educacritos.
da que um operário sabe fazer, mas não diferente do operário
O SR. ANTÓNIO ROGÉRIO MAGRI (Ministro do Tra- que está lá e lhe responderia da mesma maneira. Esses númebalho e da Previdência Social)- Muito obrigado. Aproveito ros técnicos que V. Ex~ mencionou posso mandar-lhe quando
a oportunidade para discorrer a respeito das indagações feitas V. Er- quiser - da maneira mais ade_quada possível, para
pelo nobre Senador referentes aos números. Não precisaria que tenha toda a visão dos nossos técnicos.
Sr. Senador, em resposta a V. Ex•, não temos uma visão
somente de números_. Precisaria no mínimo de duas horas
para responder de forma correta, cõnCreta e objetivamente messiânica deste País, mas sabemos como vai o troar do carro
todas as indagações do Senador. Quando o Senador Almir de boi. Ai_ndagação de V. Ex~ referente a todo_s esses números
Gabriel esteve comigo numa rápída e-xposição sobre a Previ- é sobre essa Previdência que está aí e que, com tanta veemêndência, eu disse: Creio que V. Ex• é hoje- uma das pessoas cia, V. Ex' defende? É sobre essa Previdência que, todo final
que mais conhece a Previdência neste País. Nem os meus de ano, encontra-se sem dinheiro em caixa? E chega, sim,
técnicos, salvo algumas exceçóes, conhecem tão bem quanto Sr. Senador, como disseram os outros Ministros, ao final do
V. Ex" Não tenho o poder de conhecer os números que V. ano sem dínheiro. Estão à disposição os números, não _s6
5 - Os sistema hoje está fundadO -riidiversificação de
fontes de custeio. A proposta reduz a uma só: contribuição
sobre faturamento, elevando a alíquota para 6%.
V. Ex• entende que o ~tigamente chamado Finsocial
será suficiente seguro pafa garantir ·a univ_ersaJiz.ação- da
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de V. Ex• como dê todos os Senadores aqui presentes. Nunca
fui favorável ao caixa único. Não quero também, no meu

companheiro, um dos Ministros que mais considero desta República, o Ministro Jarbas Passarinho, a quem tenho a liberdade de chamar de irmão mais velho, buscar o exemplo. Mas
depois, pergunte a S. Ex• se sou favorável ao caixa único.
Quero dizer que não sou. A minha briga com a ex-Ministra
da Economia, Fazenda e Planejamento, Zélia Çardoso de
Melo, foi exatamente por ·causa disso~ pois o caixa da Previdência SoCial é nosso. Espero que o Senado Federal possa
ajudar-me a pennanecer com o cajxa único no nosso Ministério
e a ma.Iiipulá-lo, assim como o Finsocial. Sr. Senador, trata-se
de um discurso pOlítiCO? Sim~ é um discurso político.
Com relação aos números que V. Ex~ me pede, posso
lhe fazer dtias proposiçõe-s:-pnmeiro, enumerar-todos os seus
questionamentos; segundo, já fã.zer ·um convite a V., Ex• ~neste
instante, bem como aos demais Srs. Senadores que o qmserem
e o desejaram, antes que o Congresso Nacional entre em
recesso, para examinar esses números. Porém, Sr. Senad~r
Almir Gabriel, hoje vim buscar a solidariedade e a parcena
para mudar essa Previdência que _eu e os trabal~a~ores bras_ileiros não aceitamos mais.
O SR- PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Tem
a palavra o Senador Almir Gabriel, para réplica, por dois
minutos.
O SR- ALMm GABRIEL - Ministro Antônio Rogério
Magri, tinha, dentro de mim, um profundo interesse até de
poder colocar todo o tempo que já dediquei às questões de
saúde, previdência e assistência à disposição de V. Ex• e do
seu Ministério, no momento Cjue fosse necessário. ·
Entretanto, ouvi de um trabalhador uma acusação que
considero a mais grave de todas - e lamento dizer que esse
trabalhador é V. EXf -palavras acres em relação à Previdência.
Nos idos de 1922, não era Previdência, era Caixa de
Mútuo.
Em 1940, iniciou-se a Previdência de acordo com atendimento de determinadas categorias. Apenas na década de 60
essa visão se tomOU mais ampla. Neste final de século, estamos
chegando à concepção de bem-estar, que é a concepção da
seguridade, que não depende da contribuição, mas de uma
participação coletiva do conjunto da sociedade.
Mas, ao contrário de V. E~. quero dizer-lhe que, em
um determinado momento, aquela Caixa de MUtuo foi extremamente importante para os ferroviários~ pa:ra·os marít~mos.
A Previdência em 1940 resguardou, de fato, os trabalhadores,
carregadores, estivadores, COfl!erciários;ip.dustriários e bancários, no monlento em que perdiam a sua capacidade laborativa.
Hoje, a nossa Previdência, tão injuriada, cobre milhões
de pessoas, sendo a segunda maior fonte de redistribuição
de renda no nosso País - a primeira é salário; a segunda,
Previdência.
V. Ex~, como Ministro, deve defender a Previdência e
não acusá-la, dizer que não serve, pois a Previdência tem
protegido 13 milhões de aposentados, principalmente de salário mínimo; os' do FUNRURAL.
Então, essa Previdência ,que aí está precisa de ajuda.
Diz-se a todo o tempo que ela está indo à falência, mas nunca
foi. Atualmente, corresponde a 55% do Orçamento Geral
da República. E o que tem acontecido? A área económica
tem se valido dos recursos da. Previdência para custear os
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seus rombos, o rombo do outro lado, e não o rombo da Previdência.
V. 'Ex• tem em mãos dinheiro que está sendo utilizado
para pagar encargo previdenciário da União que sempre foi
pago pelo Tesouro; dinheiro que, hoje, está_ pagando toda
a folha de salário do sistema Previdência, antes piigo pelo
tesouro. São 3 bilhões e 400 ritilhões de cruzeiros.
Qual é o rombo da Previdência?
O rombo da Previdência é a utilização de recursos do
Finsociãl, dos quais no ano passado, ficaram 830 bilhões de
cruzeiros nas mãos do Ministério da Fazenda em vez de serem
transferidos para a Previdência.
Sr. Ministro, queria lhe dizer que tinha todo o empenho,
não de discuti~ ~- CJ!!estões técnicas, mas a questão política,
porque, quando concebemos, em 1988, a seguridade social
não se discutiu previdência separada de saúde ou de assistência. E o que se vê neste Governo é que cada qual cuida
do seu pedaço.
,
.
Segundo a ConstituiçãO - não precisa buscar em outra
fonte, basta ler a Constituição, respeitá-la, segui-la e verificar
a necessidade de se articular saúde com previdência e ~ssistê_p
cia - o que se visa é um Estado que leve bem-estar a toda
a sua população, mesmo àqueles que são marginalizados da
sua economia.
Sr. Ministro, posso dizer-lhe que, certamente, de alguns
técnicoS do Ministério do Trabalho e da Previdência, gostaria,
sim de continuar recebendo dados e tê-los em mãos para
raciocinar em nome do nosso País, mas de outros não queria
realmente receber número aigum. Sabe por quê? Porque estão
induzindo V._ Ex~ a uma atitude 'de privatização da saúde,
da Previdência, montados em cima de números absolutamente
mentirosos, com felàÇão à prospecção da população brasileira
no ano 2010.
Dizer que se quer falar em reforma de Previdência sem
ter número de população, tendência, migração é fazer um
grande negócio ou permitir que se faça. Quero apenas chamar
a atenção de V. Ex~. com o máximo de interesse.
Faço questão que um trabalhador, como V. Ex', se saia
bem, tenha realmente total sucesso. Que não se diga que
s6 pode exercer cargo de Ministro neste Pars:· qtiem tenha
um tal de "doutor" na frente. Penso que a vida dá experiência
universitária", sim. A vida, o trabalho garante às pessoas condição de poder dirigir ministérios neste País. É preciso acabar
com essa estória de se dizer que só pode ser Ministro quem
é "doutor.. disso ou daquilo.
Realmente acredito nisso; ·agota, V. Ex~ tem que ter ct.Hdado. V. Ex~ não é obrigado a saber tudo, e nem deve, mas
a assés·soria de V. Ex•, quando encaminha esses oito projetas
que estão aqui, na verdade está preparando um negócio de ·
oito a dez bilhões de dólares para algumas pessoas. E muito
sério 6 fa.lõ- de ter silenciado a imprensa brasileira com relação
ao que dissemos aqui antes, sabe por quê? Porque as seguradoras privadas dispendem aproximadamente 15% do que arrecadani com publicidade e isso significa para as emprésas de
mídia em torno de um bilhão e meio de dólares.
Quero apenas apelar a V. Ex•, Ministro, por favor, chame
outras pessoas~ converse com elas para que V. Ex~ não enterre
a Previdência Social brasileira!
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Se V.
Ex• desejar, Sr. Ministro, disporá de dois minutos para a
!réplica.
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O SR. ANTÓNIO ROGÉRIO MAGRI (Min'fstro'',í(, Tra·
balho e da Previdência Social) - Não precisarei mais que
dois minutos para apresentar a proposta que farei aO nobre
Senador.
- Em primeiro lugar, vou sair na defesa veemente dos meus
companheiros e dos meus assessores, são pe~Q~s da miJl;ll.ª
mais estrita confiança e que determinam e dolninam números
como V. Ex•
Em segundo lugar, faço~lhe um convite agora, neste insM
tante, pública e transparentemente? para que se sente com
esses meus assessores a quem V. EX' acusa de incompetentes ...
O Sr. Almlr Gabriel - Incompetentes não.
O SR. ANTÓNIO ROGÉRIO MAGRI (Ministro do Tra·
balho e da Previdência SOcial) - Ou de marginais ...
O Sr. Almir Gabriel- Também não.
O SR. ANTÓNIO ROGÉRIO MAGRi (Ministro doTra·
balho e da Previdência Social) · - Então, nãõ entendi o que
V. Er quis dizer, se não são incompc.,:entes e nem marginais,
são bons.
O Sr. Alm.ir Gabriel- Eles estão direciQM.ndo_a Previdência Social brasileira, não de acordo cQm __a que está na
Constituição.
Ministro, cuido do que falo, tomo conta das palavras
qu~ digo e não tenho ...

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Nobre
Senador, não há aparte.
O SR. ANTÓNIO ROGERIO MAGRI (Ministrod~ Tra·
bulho e da Previdência Social)- E eu também, Sr. Sen,a.dor.~
Quero dizer o seguinte, conversas são Coffversas- q!i~_Q:prõprio
vento leva. Eu quero fazer aqui uma proposta. V. Ex~ poderá
à hora que desejar- não só V. Ex•, mas qualquer Senador
presente nesta Casa- ter uma conversa col:p meu&._assessores,
verificar os números e os dados que dispomos, tenho certeza
de que poderei tê-lo como meu parceiro. T-enho a_ co_nvicção
de que preciso, acima de tudo, da sua parceria. O entendimento, o conhecimento de V. Ex•, me trarão ensinamentos
sobre a Previdência; lhe disse isso uma vez, sozinho, àquela
ocasião. Repito-lhe, hoje, pela segunda vez, publicamente:
tenho muito que aprender com V. Ex• Este convite é feito,
nobre Senador, no patamar da dignidade de um Ministro e
de um operário, pata que a sociedade tenha conhecimento
daquilo que se está discutindo, para que a sociedade não
lhe tenha enfiado goela abaixo nenhuma proposta de privati·
zação - que não passa pela minha cabeça - __e é preci_so
que os meus companheiros possam, de uma milneiia ética,
educada como V. Ex• se comportou, e Como costuma agir
sempre. Convido-o para colocar não só os oitos itens, mas
todos os outros que estão na nossa cabeça.
Para encerrar, quero lhe afirmar, nem que isso me cause
um pequeno problema com V. Ex• Respeito, ~e todas as.
maneiras, as suas afirmações, mas para mim, ess,ª P.reyid._~_ncia
que está aí já cumpriu o seu papel e, rigorosamente, Sf_esde
os tempos dos institutos, mas no af!O _2000 talve-2;_ ~_ll! __Qá,Q
cumpra mais. E é isso o que quero discutir com V. Ex~ e
com os demais Senadores, com a sociedade brasileira, uma
outra Previdência. Mas, de toda a forma, de toda~ sorte,
quero dizer que foi ótimo esse contato com V. Ex' que ~-~--
portou, mais urna vez, realmente, como um Senador desta
República, um bom companheiro e um bom amigo.
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O ~SR·. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Com
a palavra o nobre Senador Pedro Simon.
V. Ex' disporá de cinco minutos.
O SR. PEDRO SIMON(PMDB - RS) - Sr. Ministro,
quero dizer da satisfação em recebê-lo neste Plenário. -Quero
dizer-lhe que, desde que a imprensa noticioU a sUa iildicação
fui daqueles que a respeitou e desde o primeiro mOtnelitO
torci para que se saísse bem no Ministério. Dizia aos .nietis
amigos e colegas que a sua escolha por parte do Presidente
da República, havia sido muito competente. Lembrava que,
quando o Presidente Tancredo Neves escolheu o Ministro
do Trabalho o fez conversando em São Paulo, quando na
Federação das Indústrias daquele Estado os empresários disseram que gostavam muito do Secretário de Trabalho do Governo Franco Montoro, que ele era um homem competente,
embora tivesse sido advogado dos trabalhadores, estava agindo com muita correção na Secretaria do Trabalho.
- Naquele momento, dizia o Dr. Tancredó, havia escolhido
o Ministro do Trabalho. Se era um homem que estava se
portando bem, tinha sido um bom Secretário do _Goverrto
Montoro, e se os enipresários pensavam ser ele wn bom Secretário, da mesma forma que os trabalhadoresLaí_ estava o homem a ser indicado. Dizia que a e-scolha de V. Ex• tinha
sido um gesto mais adiante do que a própria escolha do Dr.
Tancredo, porque o Presidente da República havia escolhido
um Líder sindical representando a CGT para ser o Ministro
do Trabalho.
Acrescento que o Ministro passava a su muito complexo,
fora V. Ex• escolhido única e exclusivamente para Ministro
do Trabalho a situação seria diferente, mas na verdade V.
E~ é Q primeiro Ministro de uma reforma administrativa que
não se sa.be a que veio,_não s~ sa_q~!ll as _co:Q.s.~qüêncías.; sabe_-se
apenas que,
teoria", Presidente "qúis 11l~ionalizãr"a_:m.áqui
na, mas, na práticã, não apenas no Ministério de V. Ex•,
nos outros também, a co_meçar pelo da Infra-estrutura, estão
dando provas de que, na verdade, o Ministro é alguém que
fica à margem da realização, as estatais fazem o que querem,
o Presidente da República não tem condições de controlá-las.
O Ministro Aureliano Chaves quando era Ministro_ da
Indústria e Comércio e que contava apenas com t~ês _est~tais
sob o seu comando, me dizia: -na verdade, cada. estatal é
um mundo à parte,_ a Petrobrás _é um, a telecomunicaçÕes
é outro, e eu me esforço mas não sei se posso controlá-los
em virtude de ter o Governo acumulado vários ministério~
em um só.
Olhando a sua administração eu vejo, com toda a sinceridade, que V. Ex• está enquadrado dentro do esquema do
atual_ Governo, a situação_ do_ Gov_emo é difícil, a situação
do Presidente é difícil porque, entre outras razões, o Presidente não disse a que veio ainda, não disse o que quer nem
quais são os seus objetivos no campo institucional, no campo
económico e no campo social.
Perdoe-me mas com todo o respeito, nem V. Ex', nem
eu, nem alguém daqui a não ser que fizesse um estudo muito
aprofundado teria um plano pronto e acabado para o Ministério_ do Trabalh_o e para o Ministério da Previdência. V~
Ex• foi o escolhido, foi chamado, está no Ministério mas,
n._a_ verdade, o que temos visto na imprensa são notícias de
escândalos, manchetes de equívocos, erros, aquilo que verificamos principalmente na Previdência.
_ Qual é o esquema do Governo, o que ele pretende? V.
Ex' disse que veio fazer aqui um discurso político. Qual é
a política adotada pelo Governo em relação ao trabalhador,
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à luta sindical, à Previdência de.ste País que 'vive uma hora
difícil? O que queremos de V. Ex' bem como o Senador
que me antecedeu, é saber qual é o aspecto político do Governo, porque a notícia que se tem é- que o Governo está caminhando para a privatização, para entregar a questão previdenciária deste País a algumas seguradoras que estão fazendo
grandes negócios. E o que é grave é cfU.e-- isso contraria O
sentido do que foi aprovado na Constituição. E, mais grave
ainda, o Governo não diz, com toda clareza, que é isso que
quer. E o que vemos, ilustre Ministro, é que, na verdade,
em termos de previdência social, as empresas privadas dessa
área estão invesfiitdo com garra e com denodo nesJe_ selor.
Este é o melhor serviço? Esta é a inelhor realidã.de? É isso
que o Governo quer? É por aí que vamos caminhar? Essas
são as dúvidas que temos, porque, na verdade, o Governo
não tem posição definida e, em conseqüência V. Ex' _também
náo poderia ter.
Sr. Ministro, vou dizer a V. Ex~ o que declaro quando
não está presente: V. Ex• iniciou como representante da CGT
para se sentar à mesa com o Ministro representando os trabalhadores. Mas a verdade é que o diálogo de V. Ex• com
os trabalhadores ficou muito difícil, porque o Governo que
V. Ex' representa não tem uma política para os Governadores.
Portanto, hoje, V. Ex• não tem condições de sentar com a
CUT ou com a CGT ou até com os líderes que representaram
o seu pensamento na vida sindical - não por culpa de V.
Ex', mas por culpa do Governo que V. Ex• representa e que
não tem uma política nesse sentido. Era o que eu desejava
perguntar a V. E:<'
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha .Perzi) - Com
a palavra o nobre Sr. Ministro Antóriió Rogério Magri.
OSR. ANTÓNIO ROGÉRIO MAGRI(Mioistro do Traba·
lho e da Previdência Social.) - Sr. Senador Pedro Simon
-:-acostumei-me a chamá-lo de Governador- quero, diante
da exposição feita de maneira clara, transparente, responder-lhe rapidamente. Tenho certeza ·de que uma discussão
entre mim, V. Ex~ e outros companheiros em busca da política
que este GoVerno tem para a classe trabalhadora, demandaria
muito tempo. Se. V. Ex• afirmar, neste instante, que eSte
País passa por momentos muito difíceis e que o tiahalhador
passa por um momento difícil, sou obrigado a ser signatário
da sua fala. Sei que estes são momentos difíceis.
Porém, Sr. Senador, como sindicalista criei uma política.
Basta consultar os anais dos congressos dos eletricitários -_e
encontrará rigorosamente claras as opiniões de que o Estado
tinha que se afastar das relações capital e trabalho, que o
Estado é mau negociador, que o Estado não poderia fazer
nenhuma inserção, nenhuma intervenção na hora em que se
está negociando o capital e o trabalho; que a modernização
passa por uma relação efetiva entre o capital e o trabalho.
E é evidente que a própria Constituição, Sr. Senador,
caminhou nessa linha, tirando já boa parte de paternalismo
do Ministério do Trabalho e Previdência Social nas relações
entre o capital e o trabalho. Eu, por coerência, Sr. Senador,
acabei aprofUndando essa visão do movimento sindical, especificamente das centrais sindicais, que está absolutamente correta.
Lembro-me de, quando no ano passado ligaram-me dizendo que iriam explodir os altos fornos da CSN. Em qualquer
outro tempo de memórias não tão distantes, o Exército es_taria
colocado dentro da CSN. Fiz a segUinte observação: isso não
é um problema nosso; se eles vão estourar osJQrnos, a respon-
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sabilidade é do sindicato; o sindicato tem que ter a alta responsabilidade de explodir os três fornos; eu não vou colocar o_
Exército na rua. Não comuniquei ao meu Presidente, e a
responsabiJidade ficou comigo. A conclusão foi qUe não explodiram nada e o movimento sindical avançou em cima dessas.
questões.
- Na política da Previdência, Sr. Senador, pretendo fazer
uma reforma, com a ajuda de todos, é claro. Há uma política
sim, por parte do Presidente da República, que quer ver essa
Previdência saneada, que quer ver realmente esses nove milhões de trabalhadores que ganham até um salário mínimo
ganhando mais. Sua Excelência me impós certos tipos 4e trabalho, Sr. Senador, de que não abrimos mão. Vou apenas
citar dois ou três, em função do próprio horário. Conseguimos
suspender trezentos mil benefícios fraudulentos e devemos
atingir até o final de 1992 quase um milhão e meio de benefícios
fraudulentos. Estamos fazendo uma reformulação total, no
que diz respeito à informatização d_QS postos, para buscar
a dignidade dos trabalhadores, dos aposentados que recorrem.
Remodelamos a questão da fiscalização para fazer retornar
mais rapidamente o que nos devem. Há sim, Sr. Senador,
uma reforma em andamento, aparentemente simples, mas
que é profunda.
O mais importante da sua fala, Senador, que tenho que
responder é que não está em curso nerihum processo de privatização. É isto que venho desmistificar aqui Desta- Casa. Como
disse ao Senador que o-antecedeu e a quem fiz-um convite:
vá conversar com meus assessores, que são, ~m, competentes,
que são assessores de longa data naquele ministériO, que conhecem os números tão bem quanto aos Srs. Senadores. E
vamos trocar idéias, porque aqui, =senador, o tempo é curto
e vejo-me envolvido_ por tantas perguntas, que acabo não
sendo objetivo nas respostas.
Em resposta ao modo como V. Ex'_ se dirigiu a mim,
muito mais na tentativa de encontrar soluções para a Previdência Social do que em desrespeito ao operário, hoje Ministro
- e isso é importante- QUero lembrar a V. Ex', Senador,
que, depois de 50 anos, estamos vendendo agora os cincomil imóveis da Previdência Soc_ial, o que os governos_pa_s~adqs_
não fizeram. Agora, o Presidente da República déu ordem
expressa para a v~nda dos imóveis hoje consi4erados da Pr~vi
dência Social; Sua Excelência deu ordem expressas para se
cancelar 1,5 milhões de benefícios e também para informatizar
as regiões fiscais, para informatizar os 850 postos etc.
É óbvio que o meu Governo _e, adiDa de tudo, o meu
Presidente, eles têm uma política, sim. Pode não ser a política
que vá ao encontro da política que está na sua cabeça e na
do seu partido, mas isso não quer dizer que a política que
está· na cabeça do meu Presidente e dos nossos ministros não
possam ser discutida. Se queremos o bem-estai dos trabalhadores e dos aposentados, devemos buscar essa parceria que
tento aqui, hoje. Muito mais do que me deitar em cima de
números, busco a parceria para fazer com que não se privatize
a Previdência, que não se entregue a Previdência, mas que
se encontre uma maneira de fazer com que os nossos aposentados possam ser beneficiados.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) '- Com
a palavra o nobre Senador Pedro Simon, para a réplica, por
dois minutos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS) -Sr. Ministro,
o Deputado Adão Pretto, do Rio Grande do Sul, solicita
que entregue a V. Ex~ dois requerimentos de Rondinha e
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Ronda Alta, envolvendo 291 trabalhadores, pessoas de mais
de 70 anos, que recebiam os benefícios e que foram cancelados. Disse V. Ex~ que cento e tantos mil foram cancelados.
Espero que haja uma explicação. S. Ex• gostaria de ter uma
resposta com relação a isso.

Segunda pergunta. Sr. Ministro, qual salário mínimo o
Congresso deveria votar, que fosse justo à figUra âO-trabaibador? Se dependesse de V. Ex~ - se não passasse pela área
económica - como Ministro do Trabalho, como representante dos trabalhadores, qual acha V. Ex' que deveria ser
o salário mínimo "deste País? Se V. Ex~, em vez de Ministro,
fosse um Deputado-Relator que tivesse que apresentar uma
emenda~ que emenda V. Ex~ sugeriria, que apresentássemos
para um trabalhador ganhar a partir do dia l9 do ano .que
vem?
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O SR. PEDRO SIMON- Sr. Ministro, eu estava vibrando com a sua presença aqui, porque achei que V. Ex~ iria
me .dar a orientação de como eu deveria votar o problema
do salário. Eu iria reunir a bancada e dizer: "0 Ministro
disse que é tanto".

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Com
a palavra o Sr. Ministro, por dois minutos.
O SR. ANTÓNIO ROGÉRIO MAGRI (Ministro do Tra,
balho e da Previdência Social) -Senador, a sua pergunta
poderia me proporcionar um discurso eloqüente, de quase
meia hora, sobre o salário mínimo - e V. Er sabe disso.
Digo a V. EX' o seguinte: em 1958, era um tra_bafhador braçal
c ganhava salário mtnhno. Entre 1959 e. 1960, Casei-me, tive
minha filha e ganhava salário mínimo. Sr~·senadqt~ o-salário
mínimo que eu ganhava em 1959 me permitia morar e COiner
decentemente. Só não digo que era suficiente -para p~_C)pOr~
clonar educação para os meus filhos, porque C::les eram muito
·dignidade.
pequeninos. Em 1959 vivia

O SR. ANTÓNIO ROGÉRIO MAGRI (Ministro do Trabalho e da Previdência Social) -Lamento ter _que decepcioná-lo, Senador. Só fico com a dignidade. E- sabe por quê?
Antes de encerrar, vou dizer. Porque em 1959 fui despejado
e fui para a rua com uma filha. Em 1960, desempregado,
eu e minha mulher não tínhamos o qu_e -~mer. Então, posso
dizer a V. Er, de cadeira, ·ae cátedra: o salário mínimo é
aquilo que dá dignidade para o operário; não é O nOriiinatiVO,
mas é o_ que qllantifica·a-arg-nidade dele. É isso que eu não
posso lhe dizer hoje. Posso sentir o que é ir para a rua- cOm
mulher e filho. Mas não posso dar o número.
Mas acho que V. Ex~, homem que aprendi ·a respeitar
durante a sua vida política-, sâ.berá, naturalmente, junto com
os demais Senadores, encontrar um salário mínimo justo pata
a sociedade brasileira.
O SR. PEDRO SIMON - Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Muito
obrigado, nobre Senador.
_ Çoncedo a palavra ao nobre Senador Eduardo SuPlicy.
(Pausa.)
S. Ex~ não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
V. Ex• dispõe de cinco minutos.

O SR. PEDRO SIMON- C= um salário mínimo?
O SR. ANTÓNIO ROGÉRIO MAGRI (Ministro do Trabalho e da Previdência Social) - Com um salário mínimo.
V. EX" é do meu tempo e sabe que, em 1959, com um salário
mínimo, se vivia com dignidade.
Entendo que precisa uiii trabalhador, hoje, o suficiente
para viver com dignidade, como vivia em 195~. Poderia sugerir
a V. Ex~ aqui, um salário mínimo de trezentos dólares. Seria
demagogia, Sr. Senador. De que importa um salário mínimo
de trezentos dólares, se não tivermos, realmente, uma ascendência violenta contra a inflação. Ele pode ser de cinqüenta
dólares, de sessenta dólares, e o trabalhador viver com dignidade, se se controlar realmente o potencial da inflação.
Essa é uma pergunta vasta, que me permitiria, se quisesse,
fazer um grande histórico sobre o salário mfnimo, mas res_trinjo-me a dizer que o salário mínimo é aquele com que se
vive com dignidade.
O SR. PEDRO SIMON__: Sr. Ministro, coll1 iodo respeito. Pedi a V. Ex• que, como MiniStro e cOmo trabalhador,
dissesse a nós qual é a média daquilo que nós_ poderíamos
votar. É claro - e V.-Ex• disse muito bem que seria bom
que votássemos dois mílhões de cruzeiros, mas não dá para
votar. Não peço nem o salário ideal, porque o País não está
aguentando, nem o zero porque o trabalhador não pode
aguentar. Qual seria a média, na posição de V. Ex~?
O SR. ANTÓNIO ROGÉRIO MAGRI (Ministrç_do Tra·
balho e da Previdência Social) - Estou respondendo a V.
E~ da maneira mais digna que um operáffo pode fazer: a
média é aquela que me permita comer. Adianta eu dizer para
V. Ex• que considero oitenta mil cruzeiros bom? Mas se a
inflação for zero. Se a inflação for 30%, 25%, é difíciL Nem
eu .e nem V. Ex•s soubemos dizer até hoje.

. O SR. NELSON WEDEKIN (PDT- SC.) -·sr. Ministro:
__
- x- primeiia- pergunta diz_ respeito à carteira de seguro
de acidenteS peSsoais, que hoje é estatal. Quem a administra,
quem cobra os valores e quem presta também os benefíCios
é-a-Previdência Social.
- V. Ex•, na sua exposição inicial, afirnlou que não tem
OS dados, mas V. EX" pode nos informar, certam.ente, se ela
é· deficitária ou superavitária, e, se possível, nos dizer qual
é o valor do superávit ou do déficit dessa carteira. Essa é
a primeira pergunta.
A segunda pergunta: V. E~ é~ como gosta de dizer e, de fato, é um mérito, isso é saudável, embora pense que,
com muita freqüência, atribui as críticas que recebe a isso
- um trabalhador. Eu mesmo sou um crftico do trabalho
de V. Ex~ Faço isso com muita altaneria, com muita elegância,
porque não se trata de ofender e nem de agredir ninguém.
Procuro fazer política em alto nível. As críticas que lhe são
dirigidas não o são, exatamente, pelo fato de V. Ex~ ser um
trabalhador ou Ministro do Trabalho e da Previdência Social,
mas pela sua ação, pelo seu trabalho, pela filosofia de trabalho
que imprime ao Ministério do qual é titular. Mas, tendo sido
V~ Ex• um líder sindical, quero-lhe fazer uma pergunta com
um conteúdo político. V. Ex• considera correto propor,.como
está nas várias propostas de alteração da Previdência Social,
que federações, sindicatos e associações profissionais sejam
inst{tuidoras e mantenedoras de planos de previdência? Isso
não corresponde a um desvio da função natural, histórica,
dos sindicatos?
Os sindicatos foram criados, historicamente, para lutar
por melhores condições de trabalho, por melhores salários
e não para administrar fundos de previdência, e n_ão para
manter ou instituir fundos de previdência.
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V. Ex' não estaria, deste modo, desviando os sindicatos
da sua função natúral? Não estaria, como se fez, com muita
competência até, no tempo do regime militar, transformando
os sindicatos, de órgãos representativos, reivindicatórios das
demandas e das necessidades do trabalhador, em órgãos meramente assistenciais? V. Ex' não estaria lndo, com esta proposição, mais longe ainda, querendo transformar os sindicatos
numa verdadeira empresa, sem que necessariamente os sindicatos, associações e federações tenham condições para administrar, para instituir, para manter esses fUndos de previdência?

E, finalmente, uma terceira pergunta- não respondida
antes, já que foi colocada pelo Senador Pedro Simon - ,
a respeito da suspensão do pagamento de beneffcios7 sobretudo, a aposentados rurais. Gostaria que V. Ex', se pudesse,
nos dissesse quantas aposentadorias foram suspensas, quais
são os procedimentos de revisão desses benefícios, porque,
supostamente, eles são irregulares, e também a respeito do
prazo que as pessoas envolvidas por essas supostas irregularidades têm para responder ao Ministério - esse prazo seria
de 30 dias, segundo consta. Os aposentados rurais dos rincões
distantes do nosso País muitas vezes riem- sequer recebem
a intimação do Ministério, quando é o caso, simplesmente
eles pararam de receber. E quais são _os critérios pelos quais
estão sendo revistos esses benefícios, essas aposentadorias,
sobretudo, dos trabalhadores rurais?
Finalmente, Sr. Ministro, V. Ex~ acha justo - é um
dos projetas que estão sendo colocados em discussão - o
fim das chamadas aposentadorias especiais.
Sou de um Estado, Santa Catarina, Onde os mineiros,
por exemplo, têm aposentadoria especial aos 15 anos. Se n6s
simplesmente extinguinnos as aposentadorias dos mineiros
aos 15 anos, dos que trabalham dentro da mina, estaremos
condenando à morte prematura alguns milhares de trabalhadores brasileiros que contribuem para a riqueza do nosso País.
O SR. ANTÓNIO ROGÉRIO MAGRI (Ministro do Trabalho e da Previdência Social)- Sobre os acidentes de trabalho, nobre Senador, as receitas e despesas estão globalizadas.
Não há taxas! Elas foram abandonadas, porqu~ não há noção
de risco e ninguém investe em segurança neste País, hoje.
Cobram igualmente 2% a uma fábrica de pólvora de piquete,
como...
O SR. NELSON WEDEKIN _:_ A um escritório.
O SR. ANTÓNIO ROGÉRIO MA.GRI (Ministério do Trabalho e da Previdência Social)- A um escritório qualquer.
Com relação aos fundos de pensão serem geridos pelos
sindicatos, quero argumentar com V. Ex' que assim como
um Senador tem que conhecer profundamente os meandros
do Senado para fazer um bom trabalho durante os seus longos
oito anos, um sindicalista precisa conhecer profunda: e politicamente as questões de um sindicato.
O conceito de sindicato é muito amplo, Sr. Senador.
O conceito de sindicato, antes e a partir de 1964, em síntese,
é muito genérico e ao mesmo tempo muito compfexo. O sindicato não_nasceu para luta por salário apenas. Isso é um equívoco. Ver o sindicato apenas como um instrumento que lutar
por salário é um grande equívoco .. O sindicato é um conjunto
. de coisas que passam, exatamente, por uma boa previdência
social, por habitação etc. Não adianta dizer que se o sindicato
for buscar dinheiro e conseguir um bom salário, a habitação,
a saúde, essas questões estariam resolvidas. Não é bem assim,
e V. Ex• sabe disso.
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O _sindicato pode gerenciar uma previdência privada'.
Conversei sobre isso com o Sr. Luiz António Medeiros, da
Força Sindical, que fez uma saudação profunda, dizendo que
seria ótimo, que esse é o caminho. Quando fizemOs a proposta,
nobre Senador, não a fizemos aleatoriamente, não a pegamos
da nossa cabeça. Houve_uma discussão prévia com alguns
segmentos. O movimento sindical, a Força SindíCal e a CGT,
da qual fui presidente, nada obstaram e saudaram com muita
euforia a possibilidade de os sindicatos gerenciarem os seus
próprios fundos, sem que isso ínterferisse, necessariamente,
na sua condição de um órgão que possa ir atrás de bons salários, dignidade, melhor setor de trabalho. Acho que_ a questão
está globalizada, não é uma opinião miilha. ESsa é uffia opinião
do movimento sindical, tenha certeza disso.
Quanto às aposentadorias rurais, nãO respoitdí ao -nobre
Senador que aq~i está~ Quando fui no~eado, l_tavia quatro
mil representações rurais, que compunham os funrurais. Tais
representações foram introduzidas há alguns anos para facilitar
onde a Previdência não poderia estar. Essas_ representações
rurais eram impOrtantes. Eram elas que faziam essa conexão~
essa ponte entre o rural e_ o Ministério do Trabalho, àquela
época, MinistériO da Previdência Social.
Acontece, Sr. Senador, que, por uma razão ou outra
essa visão foi deturpada. Alguns Parlamentares, lamentaveline-ilte, a deturparam. Esses companheiros- nãO sei se possO
chamá-Jos assim - , que representavam o Funrural e trazia~
para a Previdência Social as principais razões--de aposentadoria, de salário, passaram a utilizar um mecanismo, diferente,
óu -Seja;-um mecanismo de efeíçãO, de vOtOs. Ao Chegar aq
Ministério, descobri que um grande número de trabalhadores
rurais tinha sido levado, não por sua culpa, mas_pelos representanfeS da Previdência, a fraudar a sua aposentadoria. Quando
cheguei, acabei com essa representação. Era em torno de
quatro mil. Passei tudo para os Correios. Já vão complementar
cinco meses que passei o recebimento para os COrreios.
Nesses cinco meses, trezentos mil não foram mais receber,
o que indica a fraude ali existente. O que fiz? Como não
há condição de enviar uma carta a cada um, a priori suspendi
o pagamento por trinta dias. Procurado, depois, pela Contag,
pela CUT e pela Força Sindical, entendi que esse prazo de
trinta dias era pequeno. Resolvi, então, estendê-lo para cento
e vinte dias. São mais quatro meses. Fiz a seguinte con.sideração: um trabalhador rural que durante cinco mes_es não
vai buscar o seu salário, lhe é dado mais quatro ineses, e
ele continua sem ir recebê-lo, nada há a fazer. Naturalmente_,
ess-e é um expediente fraudulento.
Aqueles que tiveram seus recebimentos suspensos - e
passei essa orient3çãó- para a COiltag, para a CUT e para
as centrais sindicais - e qüe estão legalmente atualiZados,
estão sendo ressarcidos imediatamente, porque não dá para
se cancelar trezentas mil aposentadorias sem··se cometer uma
ou outra ingerência errada. Então, essas questões, já estão
chegando às nossas mãos e já estamos devolvendo esses salários a esses aposentados. Mas tenha certeza de que dos trezentos mil, 298 mil são fraudulentos, com toda a certeza.
Penso, nobre Senador, qUe a questão da aposentadoria
especial deve se~ posta 1?!11 discu~s~o. Essa discus_são tem que
ser feita ampla e irrestri~amente, porque muitos segmentoS
de aposentadorias especiais terão que "terminar. Mas para não
cometer uma injustiça, para ·não cometer algum erro, não
só com relação ao problema das minas, citado por V. Ex~.
IIl_~S também relativamente aos -COmpanheiros que trabalham
com jato de areia - há um sem número de trabalhadores
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nesses casos-, não pretendo acabar com essas aposentadorias Pasta; Pasta dupla, aliás, para que não se diga qu_e p.m trabaespeciais. Pretendo discutir outras aposentadorias especiais, lhador não é capaz de ser Ministro; como torci para que a
que, realmente, vão levando vantagem em detrimento_ da Ministra Zélia Cardoso de Mello tivesse sucesso - infelizmaioria dos trabalhadores.
mente não teve - à frente da Pasta da Economia, Fazenda
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con· e Planejamento, para que não se dissesse que uma mulher
cedo a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin, que dispõe não seria capaz de assumir tão importante Ministério.
de dois minutos para a réplica.
Sr. Ministro, góstaria de reafirm_c:u Que uma disc!,!.ssão
O SR. NELSON WEDEKIN- Sr. Ministro, com relaÇão - política te-m-que se calcar na realidade:-e ComO-eSta é uma
às aposentadorias especiais, a proposta que nos chega às mãos, casa política, é importante que tenhamos esta noção. Essa
da qual tenho uma cópia, não propõe urna rediscussão, ela realidade se traduz em números, em dados técnicos. Prova
simplesmente as extingue. Isso está bast~nte c_laro_no projeto. é que V. Ex•, depois de ter anunciado que não trazia números,
Pelo menos a cópia da proposta da Previdência que- chegou já os citou em vários momentos de sua brilhante exposição.
Gostaria, apenas, de colocar que para um Ministro de
às minhas mãos coloca a questão nesses tte!rinos_. _- _ :
-_
De modo que peço a y. Ex_' a devida atenção,_ porque Estado do Trabalho e da Previdência Social afirmar que a
creio até ser possível fazer-se algum tipo de revisão, pois, Previdência que temos não presta, precisaria responder antes
há, certamente, algum abuso nessas aposentadorias especiais, a algumas perguntas, algumas das quais formulo aqui:
Em quanto- iniportou realmente o rombo da Previdência
mas extingui~las parece-me que não é urna atitude inteligente.
Social
até hoje apurado?
Lamento que o Ministério da Previdência Soci~l - aí
--- Quanro foi restituído até hoje aos cofres da Previdência
não é mais V. Ex• e sim o Ministério da Previdência - não
saiba, dentro da receita o que corresponde à taxa de seguros essa dilapidação?
Quanto importa o volume de sonegação dos contribuintes
de assistência social e qual é a conta, qual é o balanço dessa
da Previdência?
carteira.
---Baseado no número que V. Ex• trouxe aqui, de que haveConsídero tal fato uma certa distração potqU-e:-ãfirlal de
contas, o seguro de acidentes pessoais, que hoje é estatal, ria um niilhão e meio de benefícios fraudulentos, qllanto isso
certamente deve ter uma conta separada, particularizada para importou ou está importando a menos para os cofres da Previse saber quanto é que se arrecada e quanto é que se paga, dência?
-Em que percentual essa sonegação tem diminuído na ges__ _______
__
quer dizer, qual é o diferencial que existe.
tão.de
V. Er? Isto é, se o percentual de sonegação está
Fico, realmente, espantado e surpreendido com o fato
de o Ministério da Previdência Social não saber se ã.~sua cartei- numericamente diminuindo iia gestão de V._ Ex•?
Agora; sim, urna pergunta mais política:- Qual o conceito
ra de acidentes pessoais é superavitária oU defiCitãiía-.V.
Ex• sobre a previdência privada, atualmente exercida
de
A sensação qu-e tenho - e é também o pensamento de
muitos - , é que esse setor é uma espécie de m~t nügn~:m, no Brasil?
Outra questão, também política, apenas para informar
é urna parte da Previdência amplamente superavit4ri-ª-~Pã9
que
salário
mínimo de 300 dólares n~o é demagogia, como
por coincidência se quer que esse segmento; já-tão bem citado
V. Ex• afinilóu, é compromisso do Presidente Collor. Uma
por Parlamentares que me antecederam, seja privatizado.
Peço a V. Ex• apenas para encerrar as minhaS ·palavras, observação:- Não é demagogia! O salário mínimo de 300
__
que ao se debruçar sobre a questão dos seguros de aciQepJes dólares é compromisso escrito do Presidente Collor!
Em último lugar, Sr. Ministro, eu pediria uma-orienta-ção
pessoais leve esse fato em consideração. Não é possível que
a Previdência- Social não tenha condições de saber se esse a V. Ex•, como Ministro, corno trabalhador que sabe muito
setor dá lucro ou prejuízo. Se der um grande lucro, parece-me bem o que significa o FAT - Fundo de Amparo ao Trabaque é um grande equívoco passá-lo para as seguradoras priva- lhador -, o que assegura os recursos para o seguro-desemdas, já que a Previdência Social apresenta enormes difiCul- prego. Sou membro da ComissãO Mista que examina a Medida
dades para suportar todos os encargos e benefícios qu~ tem Provisória n~ 301, que dispõe sobre a cessão temporária de
disponibilidade financeira do Fundo de Amparo ao Trabaque pagar.
lhador para o Fundo da Previdência e Assistência Social. PerO SR. ANTÓNIO ROGÉRIO MAGRI (Ministro do Tra· gunto a V. Ex•, a título de orientação, para o meu voto nessa
balho e da Previdência Social) - Sr. Senador, V. Ex• não comissão especial: Por que essa transferência de 220 bilhões
ficará sem essa resposta. Vou passar a V. E r essas informa- de cru:z:eiros do FAT para a Previdência?
ções. Com certeza essa carteirâ-hão é superavitária.
Segundo, se é uma transferência, portanto, um emprés~
Mas vou-lhe passar às mãos os números para que V. timo, por que somente a correção e não os juros, que, normaiM
Ex~ possa ter uma visão clara e não paire eSsa: dúvida que
mente, são de 6% impostos pelo Governo, nessa situação
há hoje. Virei pessoalmente a seu gabinete acompanhado de de transferência de uma entidade para outra, ou t6rfiãdos
t~cnicos e lhe trarei esses números para que haja transparência
no mercado? Juros, pelo menos, abaixo do mercado.
nessa nossa conversa. É um compromisso meu com V. Ex•
Qual a garantia <:le restituição desses recursos ao· FAT,
vez -que o Governo não está- cumprindo os seus compromissos
O SR. NELSON WEDEKIN- Muito obrigado.
para com os credores externos e internos? Como ter,;se-á a
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con· garantia de que o FAT tenha restituído essa volumosa imporcedo a palavra ao nobre Senador Mansueto de Lavor. V. tância? São as perguntas que lhe faço, dentro do tempo que
Ex• dispõe de três minutos..
me fOi con-cedido.
O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB - PE)- Sr.
Ó SR. ANTÓNIO ROGÉRIO MAGRI (Ministro do TraPresidente, Sr'$ e Srs. Senadores, Sr. Ministro do Trabalb_Q_ __ balho e_d_a Previdência Social) --Nobre Senador, V. Ex•
e da Previdência Socíã.I, v:-Ex~, Sr. Ministro, não -imaginá- afirma que o Governo não faz isso ou aquilo, naturalmente
o quanto torço pelo seu sucesso à frente dessa importante imagina que não devolveremos também o FAT.
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O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr. Ministro, são
verdadeiras âs afirmações. Está havendo a monlt6ría .. ,-- - -

O SR. ANTÔNIO ROGÉRIO MAGRI (Ministro do Trabalho e da Previdência Social) - Respeito V. Ex•., mas,
evidentemente, não concordo com suas afirmações, apesar
de respeitá-Ias.
Tivemos de optar entre repassar Cr$220 bilhões de cruzeiros do FAT para a Previdêncía (para-paga:r· a Saú_de), ou
deixar os trabalhadores morrerem nas filas, nas portas dos
hospitais. Digo a V. Ex• que partiu de mim -deste Ministro
e trabalhador- a proposta do Presidente da República para
que se transferisse uma parcela do Fundo de Amparo ao Trabalhador à Previdência, a juros que hoje eSfáo empregados
no próprio mercado, e com a restituição até- jUlho ... Quem
garante essa restituição até julho? Digo qué irá ·retornar 3té
julho, porque é um acordo feito entre peSSOas sérias. comO
os Ministros J arbas Passarinho e Marcílio Marques Moreira
e como o próprio Presidente da República. Como acredito
nessas pessoas, de forma impecável, digo a V. Ex~ que esse
-·dinheiro voltará no seu momento certo.
Com relação ao rombo da Previdência Social, respondo
que, no fundo, não é rombo, há um déficír. Rombo é quando
há uma _outra conotação. Existe um défidt'-na ·Prevídê_ncia?
Existe, sim, e esse déficit ã.cuinulado da s~gurid3d.e ·está--na
casa de 1 e 100 trilhões de cruzeiros.
O SR. MANSUETUDE LAVOR- V, EX•, quando era
líder sindical, falava também em rombo da Previdência. Eu
estou me referindo àqueles que fraudaram a Previdência, eu
estou me referindo a isso.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanfia Derzi) -Nobre
Senador Mansueto de Lavor, V. Ex' não pode apartear.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Desculpe-me, Sr.
Presidente.
O SR. ANTÓNIO ROGÉRIO MAGRI (Ministro do Trabalho e da Previdência Social) - O rombo da Previdência,
na sua concepção, vem de 30 a 40 anos. Coii:to vou informar
a V. Ex' qual é o rombo da Previdência nesses 40 anos?
O SR. MANSUETO Dt LAVOR- V. Ex• não apurou,
não tem dados sobre isso?
O SR. ANTÓNIO ROGÉRIO.MAGRI.(Ministro do Trabalho e da Previdência Social) -Sr. Senador, não há formas
de se apurar.
O déficit na Caixa da Previdência; no -imo "dê--f991, é
de 500 bilhões de cruzeiros- Saúde e Previdência -, porque
houve uma que-da na receita, em 1991.
.
Com essa queda, obviamente, O Finsocial, que V. Ex'
bem conhece, deixou de ser pago, Houve uma queda em
1991 que acabou propiciando esse déficit de 500 bilhões de
cruzeiros.
- ---Então, não é a questão do rombo; é questão dO passado.
É difícil informar a V. E~. Agora, na nossa gestão, -essas
fraudes diminuífani- iSto eu posso, lhe ga!antir. ÃS fr-au-des
diminuíram neste Governo. Neste Governo é que se ·colocou
na cadeia Coronel, Procurador, Juiz etc. E digo a V. Ex~.
não em tom de desafio, seria incapaz de fazê-lo, mas rememorando: V. Ex' se lembra, nos anos passados, de ter visto um
Juiz preso, um Coronel preso, um Procurador preso, devido
a crime de colarinho branco? Não precisa procurar lembrar.
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Nunca viu! Este Governo colocou, e estamos colo_cando, -S:r.
senador! E vamOs colocar todos ãquefeS que ãtravessarem
a nossa frente, tentando dilapidar os bens da Previdência
Social.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Senador Mansueto de Lavor, V. Ex' tem dois minutos para a
réplica.
·O SR: MANSUETO DE LAVOR__:_ V. Ex• não soube,
Sr. Ministro, avaliar ou informar aproximadamente em quanto
importou essa dilapidação dos fundos.
O SR. ANTÔNIO ROGÉRIO MAGRJ (Ministro do Trabalho e da Previdência Social)~ ~ão seria impossível! .
O ·sR. MANSUETO DE LAVOR- V. Ex• também não
se _ref~f!u ~ outra pergunta, _que seria ó volume de Son_egação,
_o _g__~e seria mais fácil, __porque nos computadores da Previdência constam todos aqueles que são contribuintes, os que
pagam e os que não pagam. Daí a relação com a questão
da medida provisória que retira dinheiro do FAT. Não seria
mais oportuno, não seria legítimo e legal retirar essa importância dos contribuintes que estão sonegando, com as devidas
atualizaç6es e multas, do que retirar do fundo do trabalhador?
Era e~sa a complementação gue gostaria que V. Ex_' fizesse.
O SR. ANTÔNIO ROGERIO MAGRI (Ministro do Trabalho e da Previdência Social) -Senador Mansueto de Lavor,
naturalmente, o que temos percebido é que há uma dificuldade
em se apurar, medir, mensurar essa questão da fraude. Em
nenhum momento, deixei de reconhecer publicamente que
o grande esforço ·que se faz é para informatizar, melhorar,
aperfeiçoar, seguir rigorosamente esses fraudadores. Neste
momento, há uma dificuldade para qUe isso aconteça. Tenho
núQ:teros, sim, tenho alguns números que poderia passar a
V. Ex\ para que, posteriormente, possamos discutir.
Senador, apesar da sua introdução, da questão política
e dos números, -sinceramente, proponho-me a dar esses númeroS rigorosamente, não só ao primeiro Senador que me interpelou, mas a V. Ex• e aos demais Senadores. Gostaria de
ficar com essas perguntas para poder respondê-las com tempo.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr. Ministro, que
dizer que V. E~ concorda que sem as fraudes e sem os sonegadores, a Previdência seria bem melhor e viável?
. O SR. ANTÓNIO ROGÉ_IUO MAGRI (Ministro do Trabalho e da Previdência Social) - A Previd-ênCía---que está
aí, que não serve mais, teria dinheiro para continuar, porém,
-sem as fraudes.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr. Ministro, eu gostaria que registras~e a denúncia que vou__ fazer aqui. A Previdência, no riteu Estado de Pernambuco - não sei se em
outros Estados - , está cortando indiscriminadamente, por
lotes, benefícíos sem nenhurria distinção: os benefícios legais
dos ilegais. Há Municípios, como o de Afrânio, onde cerca
de 300 benefícios foram cortados com uma penada, sem nenhuma análise e sem nenhuma justificaçã-o".
-- Eu gostaria que V. Ex~ registrasse esta denúncia. Isso
oc_orr_e em Municípios como Afrânio, Petrolina, Sta. Maria
da Boa Vis~a,_ não se sabe o p6!qué; não se sa-be de quem
e a·órderri~- Peço a V. Ex• que averig!l~ esta _g._~_gú_n_ci_a, -ª_su_a
PfOCC:dência.-Realinente, estarDoS- com V. Ex~ no sentido de
que os benefícios ile"gais devam ser -imediatamente cortados.
Agora, os benefícios conquistados legalmente, como os dos
trabalhadores, dos aposentados ou beneficiários da Previdên~
cia, estes não podem ser pertU.bados nein vitimados por essas
arbitrariedades. Muito obrigado, Sr. Ministro.
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O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- A Presidência lembra aos_Srs. $~!_1_a_dores que o· tempo da sessão
já está terminado. Como ainda teremos-duas sessões extraorw
dinárias do Senado Federal e a sessão do Congresso Nacional,
proponho, de acordo com o Regimento, a prorrogação desta
sessão por 30 minutos.
-~--Em votação.
Os Srs. Senadores a aprov3m queitam permariecef Seritâw
dos. (Pausa.)
Aprovado.
Faço um apelo aos Srs. Senadores para reduzirem o ~mpo
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Previdência atuai, talvez eu não teriha sabido me colocar melhor. Não ·estou dizendo que a Previdência não cUmpriu•t>
s_e_u_ papeL Cumpriu e cUmpre rigorosamente. No meu enten~r
der- e.'tenho andado por este Brasil pt;ocurando cbnvers3.i'
com os meus companheiros - seria neCess:úia outra Previdência para que essa pudesse ser viáveL
_c __Qual é essa viabilidade? Sr. Senador, é difícil que apenas
O- Ministro e um, dois ou três assessores coloquem isso de
forma tão substancial que convença toda a socied~e. Não
adiantará o Ministério do Trabalho e Previdência Social propor todas e quaisquer mudanças sem que, antes elas passem
por um diálogo mais amplo e possamos provar a esta Casa,
provar aos Deputados, aos sindicalistas, aos empresários, que
é preciso mudar. Por exemplo, as alíquotas: o trabalhador
não tem que pagar mais nada - ê o meu ponto de vista ,
pessoal. Sobre iss0 vamos ter que conversar.
É óbvio que colocado de forma solta como o faço aqui,
agora, pode ter outra conotação. Mas, no meu ponto de vista
e com os dados e números que tenho para fazer essa discussão,
entendo que ela é viável com as modificações que se pretende
introduzi_r. _Essa, que_ está ai, Sr. senador, será viável da
maneira que est~mos discutindo agora. Chega o final do ano
e pagamos, com dificuldades, nove milhões de aposentados
com_ o_ salário mínimo. Não posso entender como boa. uma
Previdência que tem nove milhões de aposentados que ganham
um salário mínimo. Vamos ter que aprofundar essa discussão,
não temos como proceder de outra maneira.
Senador, houve uma queda brutal na receita da Previdência, neste ano, devido aos 220 bilhões transferidos ao F AT.
As empresas deixaram de pagar o FINSOC!AL, V. Ex• sabe
disso, porque foi considerado inconstitucional. Cinco setores
deixaram de arrecadar, houve a universalização da Previd~n
cia Social, tudo isso dificultou e chegamos no final do ano
com um déficit de quase SOO bilhões de cruzeiros, em função
das dificuldades naturais da queda de receita e dessa estrutura
que está aí. É muito difícil! Por isso, insisto - esta é uma
dicussão rápida, com um tempo reduzido, fica difícil para
respostas concretas. Até aproveitO a aportunidade, nobre Senador, para sugerir uma reunião, talvez não aqui, em outro
local, com todos os Senadores presentes, e os nossos técnicos,
para iniciar a reforma que precisa ser feita.
O SR. PRESIDENTE (RachidSaldanha Derzi) -Tem
a palavra o nobre Senador Jutahy Magalhães. V. Ex' dispõe
de dois minutos para a réplica.

das suas interpelações, porque S. Ex', o Sr. Ministro, tem
um compromisso de viagem marcada para às 20 horas~
Concedo a palavra ao nobre §enador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHAES- Sr. Ministro, farei
poucas perguntas a V. EX", porque o tem~ que nos é dado
não é suficiente para aprofundarmos escla'recimentos sobre
as numerosas questões relacionadas com a Previdência Social,
que merecem muitas ·eXplicações.
1) Entre os estudos que vêm sendo realizados no âmbito
da pasta que V. Ex• dirige, algurri deh~S_ Se refere à_ c.riaç_ão
de um ~istema facultativo e complementar da_ Previdência Social? Peço que V. Ex• informe com o máxiino ·detalhamento
possível.
___ _~
·
2) Na opini-~o de V. Ex•, em poucas palavras, a Previdência Social no Brasil é viável? Sob que condições ela poderá
se consolidar e passar a ter credibilidade? Em que prazo?
3) A Medida Provisória n' 301, de 5 de dezembro de
1991, dispõe sobre cessão temporária de disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo _ao Trabalhador--:- F AT, para
o Fundo de Previdência e-Assistência Social- FPAS.
Na Exposição de Motivos, que-V. S• subscreve coTI]untamente com mais dois Ministros de Estado, está dito, expressamente, que a matéria se justifica "em decorrência das adversidades com que se deparam as áreas de Previdência e Assistência Social ao longo deste execrcício .. ~, conSidef3ndo-se,
principalmente, a concentração dos desembolsos previstos para o mês de dezembro, com o pagamento do décimo-terceiro
salário de aposentados e pensionistas ... ".
Logo a seguir, na mesma Exposição de Motivos, informa-se que o déficit de caixa do Fundo de Previd~,nciª e~As_s_i~
. tência Social gira em torno de Cr$ 220 bilhões.
Indago a V. Ex•:
- o que explica e justifica esse defiCit?
-independentemente da configuração de possível inO SR. JUTAHY MAGALHÃES - Sr. Ministro, tive a
constitucionalidade da medida provisória em questão, o que
assegura que a cessão temporária--de recursos do FAT para informação de que, pela primeira vez, o salário da Previdência
está sendo pago em prestações, que somente 70% do 13~
o FPAS não Venha a ter caráter permanente?
-que medidas o Ministério que v: Ex• didge~ está eStu- saláriO teriam sido pagos, no início do mês, e que os 30%
dando para resolver, em definitivo, esses problemas de deficit reStantes seriam pagos no dia 20 ou 25 de dezembro. Há
de caixa, para que não mais seja necessário o- Sócori'O j:ii'O"ve:. algum fato· concreto?
niente de outras fontes também comprometidas com finaliO SR. ANTÔNIO ROGÉRIO MAGRI (Ministro do Tradades sociais?
balho e da Previdência Social) -O que há, Senador, é que
pagamos o salário integral e estamos pagando a segunda parO SR. ANTÓNIO ROGÉRIO MAGRI (Ministro do 'Í'r_aba· cela do 13'
lho e da Previdência Social)- Sr. Senador, na prática, respon·
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Então a informação
dendo diretamente se a Previdência é viável_ ou não, quero
é·correta.
dizer que é.
O SR. ANTÔNIO ROGÉRIO MAGRI (Ministro do TraDesde qUe cheguei ao Ministério, a discutir tenho procurado, de maneira extremamente pessoal, não cometer nenhum balho e da Previdência Social) -Mas o saláric:, foi pago.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Sim, más o salário
erro nas minhas análises e, depois, com os meus amigos; coin
os sindicalistas, com alguns Parlamentares. Qu?_ngo o nobre desse mês, era salário e mais -o 13 9 salário. Então foi pago
Senador Almir Gabriel colocOu a questão da validade dessa o salário, mas não foi pago o 13" salário ainda?
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O SR. ANTÓNIO R0GÉR10,MAGRI (Ministro do Tra·
balho e da Prevídéncia Social) - Deixe-~me explicar, Senador.
Pagamos metade do 13~ salário em julho, e ~,!!ta_Q:tQS_ pagando
a outra metade agora - pÓr lei podemos pagar até o dia
20 de dezembro, pagamos os salários de novembro e dezem~
bro mais 10% da metade do 13~ salário, e estaremos pagando
até dia 20 o restante do 13• salário.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, já aca·
bei- e acabei a tempo.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Muito
grato ·a V. EX'
Concedo a palavra ao nobre Senador-TeO-tónio Vilela
Filho. (Pausa.)
S~ Ex~ não está presente. ·
- -- -- Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan Tito.
O SR. RONAN TITO (PMDB - MG) -Sr. Ministro,
a vinda de V. Ex~ ao plenário do Senado Federal, embora
cumprindo um preceito constit~cional, ~ da ~aior importância. Louvo esse seu desprendimento, mclusiVe correndo o
risco de perder o avião. Resalto que o cornpromisro_ d~ q_ualquer cidadão brasileiro é antes de tudo com a Constltutçao.
Pretendo permanecer dentro dos estreitos limites em que
V. Ex• colocou o nosso debate, ou seja, no âmbito político.
Sr.- Minis:tro,~tião ·entende V. Ex~ que a concepção da
Previdência Social é social-democrata e que antes de estrarmos
no capitalismo, pois vivenios no pré-capita1ism0, V. Ex~ est~
querendo descaracterizar a política social-democrata 4a Previdência para jogá-la no capitalismo?
O recolhimento da Previdência basicamente está em duas
fontes: o salário dos trabalhadores e o Fundo Rural com a
venda dos produtos agrícolas. Como sabe V. Ex• os salár~os
nunca estiveram tão achatados neste Pafs, pelo menos desde
que me entendo por gente. V. EX' se lembro_u de 1959, mas
aquele era o tempo de Juscelino.
Uma das fontes de arrecadação são os salários, a outra
é o produto agrícola, através do FUNRURAL. V. Ex• não
entende que a falta de recursos se deve principalmente a uma
queda de 40% na produção, provocada, premeditada, plenejada ao achatamento dos preços 'agrícolas sem precedentes_
na História do País?
A terceira pergunta é simples.
Há uma portaria determinando que V. Ex~ tem que sumeter todas as suas decisões, principalmente as atitudes ~~cn!C?~·
â sua assessoria. Se não me engano, V. Ex: tem assessona
externa e interna para esse assunto. No entanto, fui informado
que a assessoria de V. Er não tem conhecimento desse projeto
de privatização da Previdência Social. Gostaria que V. Ex~
me fornecesse o nome dos assessores que V. Ex\ através
de portaria, determinou que deveriam ser óuViâos antes- que
promulgasse qualquer lei ou qualquer proposta.
São essaS as perguntas.
O SR. PRESIDENTE (Saldanha Derzi) -Com a palavra
S. Ex\ o Sr. Ministro.
---0 SR. ANTÓNIO ROGÉRIO MAGRI (Ministro do Trabalho e da Previdência Social) -Há um momento, Sr. Senador, em que o meu desejo de fazer _a d~~c~ssão po_lítica é
muito maior do que esse de estar aqm agora e tão-~omente,
cumprindo uma determinação do Sep.ado da República.
Esta discuSsão imposta de cinco ou de_ dois minutos de
réplica, é insufiêiente para que possa expor o meu sentimento
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e a minha maneira de ver e conceituar d.entro·de uma sistema
deinocrático, social-deffi.oCráÜco, socialista, capitalista, ou
qualquer que seja e de ter a consciência e a habilidade para
respOnder às perguntas de maneira muito mais profunda do
que estou fazendo perifericamente hoje aqui.
Estou tentando dizer desde que cheguei, Sr. Senador 1
que quero, junto com esta Casa, com os Deputados, co~
os sindicatos, com a sociedade brasileira, fazer uma uma mod~
ficação nesta Previdência que aí está~ Ninguém irá me convencer de que essa previdência é dign.a para quem s~ aposenta.
Ninguém, nem V. Ex• nem o Pres1dente da ~e~ubhca, ne~
Jesus Cristo pode convencer-me _de que 9 mdhoes de brasileiros ganhando um salário mínimo possam fazer qualquer
defesa veemente nessa Previdência que aí está. Tenho certeza,
sr. Senador, que item V. Er' e nem os que o precederam
farão a defesa dessa Previdência. O que-estou tentando dizer
desde o começp:é_ que independente de idelologia, de 9.ualquer
raç~. credo e cor, é precíso disc~tir seriamente a questão
da Previdência Social.
Quando V. Ex~ me pergunta quem são os meus assessores,
sintO-me como Se estivesse realmerite sendo agredido- perdoe-me V. Ex~.-, porque a discussã.o nuina Casa como esta
é muito ampla. V. Ex•, que é um tribuno de primeira linha,
sabe que uma discussão conio essa sai do discurso, mas não
é o suficiente. É preciso incluir a prática - gue ~nsei ?e
mencionar, de desejado que fui, prática~ advers~s que a soCie~
dade impõe ao trabalhador -:-• essa e_r~tt~ d~ _vtdl!_que ten~o.
É isso que quero discutir. O Senhor Presidente da Repúbh~a
conVidou-me pela experiência de vida que tenho, de operáno
e trabalhador que sou. Estou- disposto â luta, à discussão.
Embora empolgado, sou res-peitoso e amigo. Creio que não
contribui muito uma discussão como essa se não tivermos
a coragem de dizer aqui publicamente, Sr. Senador, que V.
Ex• também não está de acordo com uma Previdência que
paga um salário mínimo a 9 milhões de trabalha_d~re~. Se
V. Ex~ me disser que está contente com esta Prevtdencia e sei que não está -, não haveria l~gica a .minh~ pres.enç.a
aqui. Nem V. Ex~ nem o Senador Almtr Gabnelestaosatisfei~
tos. Essa é uma Previdência ultrapassada. É hor~, de se fazer
uma discussão mais profunda. E com a parcena de V. EX'
qu-e espero poder contar, porque conheço suas· lutas, seus
embates, sua capacidade e competência e sou um dos seus
admiradores.
V. Ex' poderia até chegar a este ponto da discussão:
.. Ministro Magri, eu, como Senador, estou disposto a fazer
modificação nesta Previdência que af está, mesmo nessa época
de mudança da Constituição Fecieral, porque reconheço que
não se pode chegar no final do ano e ocorrer isso. •• <? Brasil
vive um momento difíCil de recessão. É exatamente ISSO, Sr.
Senador. Ficaríamos horas discutindo. Não é pelo avião, pois
eu vou perdê-lo para ficar aqui, mas chega-se a um determinado momento em que as discussões se tornam vazias.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Tem
a palavra para a réplica, por dois minutos, o Senador Ronan
Tito.
O SR. RONAM TITO - Sr. Ministro, devo lhe dizer
que, em nenhum momento, a vida de v. Ex~ está em questão.
O SR. ANTÓNIO ROGÉRIO MAGRI (Ministro~ do ~Tra
balho e da Previdência Social)- Sei disso, Senador.
O SR. RONAN TITO - Devo dizer, tam_b~m que se
tentei ser tribuno, neste momento, não foi porque o qu1s.
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Apenas formulei perguntas dentro dos limites imPoStos por
V. Ex~. Não quis exibir números, mas falar, discutir a política.
Porém, se V. Ex• admitisse- não se1 se· o admite, pofque
não respondeu- que a queda do poder de compra do salário
e a queda do valor dos produtos agrícolas , se foram esses
dois fatores que· levaram a uma menor arrecadação da PreVidência, e, por isso, ã sua insolvência, V. Ex• poderia também
prever que, se a tributação ocorrer através do faturamento,
na queda deste entraremos em colapso novamente. Veja, Sr.
Ministro: atenho-me à política. Vamos ter sempre alguém,
alguma fonte para financiar a Previência. As duas fontes repito - , o salário dos trabalhadores e os produtos agrícolas,
caíram na perpendicular. Nunca estiveram tão baixos neste
País, a ponto que·-.;_ V. Ex~ não quer discutir números, mas
sou obrigado a mencionar um - nos últimos três anos o
setor agrícola transferiu para os outros setores 30 OiffiõeS de
dólares, em cruzeiros, no subfaturamento~ quer dizer, no preço de venda do produto agrícola.
Por conseguinte, Sr. Ministro, se ·tinirmos -dessa fonte
financiadora e levarmos para a fonte do financiamento do
faturamento das empresas e cair na perpendicular, como está
prenunciando essa recessão iniciada já há algum tempo Hue
está recrudescendo, não será insuficiente, quando aprOfunda-r
ainda mais a recessão, o faturamento das empresas?

e

O SR. ANTÔNIO ROGf:RIO MAGRI (Ministro do Trií·
balho e da Previdência Social)- Quero esclarecer que, quando fiz a citação da tribuna, não o fiz em- relaÇãO à conduta
de V. Ex~ aqui, mas a que conheço dos palanques.
Reconheço, clara e transparentemente, que-~ queda da
Previ9-ência está vinculada à conjuntura brasileira. Portanto,
se não a consertarmos, não adianta tirar do faturamento da
empresa.
Sr. Senador, com tudo isso, precisamos, a partir de agora,
discutir mais profUndamente essa questão para evitar que nos
próximos anos, estejamos aqui debatendo o mesmo assunto.
Em síntese, a observação de V. Ex~ é verdadeira, é corre~a.

O SR. RONAN TITO- Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Deizi) -Tenho
a honra de conceder a palavra ao nobre Senador Amazonino
Mendes.
O SR. AMAZONINO MENDES (PDC - AM) - Sr.
Presidente, a minha intervenção é tão rápida que a farei,
com a devida vênia da Mesa e do ilustre Ministro que nosvisita, daqui do meu lugar.
Primeiramente, gostaria de saudar algo que não esperava
ver no meu País durante muito tempo: um operário Ministro.
Isso é importante e creio que a s_ociedade brasileir3:_!1~pp_q~rá
jamais esquecer esse evento significativo da nossahistória.
Segundo, Sr. Presidente, presidi uma importante Comissão Parlamentar de Inquérito a propósito da Previdêiicia Sáciai. Tenho observado o questionamento dos Srs. Senadores
em relação ao Ministro Antonio Rogério Magri, que já_ passa
a ser um recordista de freqüência a esta Casa, por tantas
·
convocações.
Vejo, Sr. Presidente e Sr. Ministro, que debalde discutiríamos a filosofia, porque estaríamos adiantando a carroça
aos bois._ A primeira e grande discussão que_ salta aos olhos
é que a obrigação de todos -é corrigir, de uma vez por todas,
a ordem da Previdência e evitar a fraude.
VerifiCãinos-qUe, se a Previdência tem problemãs, sãoproblemas avoengos, antigos, que lá se incrustaram de tal
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fóirna e de tal sorte que, cju3rido solicitáv3inos a lista dos
600 maiores devedores da Previdência, nó~, da Comissão,
sabúmos que a Pr~vidência não Únha condição de oferecê-la,
tamanho o emaranhado de desencontros, era um cipoal de
desacertos dentro da Previdência.
Heranças, e essas heranças não as quero tributar a nenhum governo, mas são heranças verdadeiras que existiam
na Previdência.
No exato momento em que o Ministro Aiúói:tio Rogério
Magri nos diz que mais de trezentos mil casos já foram apurados e que cede compreensão por parte de injtinções feitas
por representações sindicais de dar mais prazo ainda para
fl:ão se comet~r injUstiÇaS, -além da perspectiva de _s~ atingir
um milhão e meio, creio que começamos --a: acertar. E esta
Casa tem por dever e obrigação saudar e aplaudir o que é
correto e atacar e criticai o- que não e_stâ- ce"rto.-A vinda de V. Ex' aqui me deixa muítO à vontade, porque
não sei nem onde fica o Ministério do Trabalho e da Previdência Social, jamais fui ter com V. E~; jamais fui pedir
coisa alguma. De forma que o meu depoimento é absolutamente isento e o faço com algum _conhecimento de causa,
repito, da feita que presidia aquela Comissão de resultados
satisfatórios, ·porque fe-ria sido a primeira Coffiíss::lõ- Pã:ilamentar de Inquérito que,na história, terminou no prazo e,
o que é mais interess_ante, em Um prazo Curtõ de 45 dias.
Portanto. Sr. Ministro, receba, de minhaparte, as congratulações. Faço votos que esse operário, riesta situação difícil
por que atravessa a Nação, dê exemplo de competência, de
-capacidade de trabalho e de boa vontade à frente de um
dos Ministérios mais difíceis, -que é o da Pi-evidência SoCial.
São os meus votos.
O SR. ANTÓNIO ROGÉRIO MAGRI (Ministro do Trabalho e da Previdência Social)- Muito obrigado.
Durante interpelação do Sr. Amazonfiw Mendes,
o Sr. Rachid Saldanha Derzi, 39 SecÚ!tário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro
Benevides. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidêncül indaga se o nobre Senador Eduardo Suplicy desiste
da inscrição e formalizará por escrit~ _?O_ tpinis~~o_ :A_~~õ_nío
Rogério Mãgri as ínterpelações que deseja.
O Senado deseja realizar, hoje, mais_ duas sessões extraordinárias e o Congresso mais ilína ou talvez duaS sessões para
apreciar os vetos presidenciais, inclusive à política salarial.
Há uma expectativa muitó graiide quanto a essa decisão do
Congresso. Daí por que pediria ao nobre Senador Eduardo
• Suplicy que sintetizasse a sua interpelação e, da mesma forma,
qne o Sr. Ministro António RogéfiO Magri pudesse responder
com aquela concisão habitual.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP)- O Sr. Ministro
'António Rogério Ma_gri, com respeito às entidades de previdência feChada que, Obviamente, se in-súeni dentro do contextO -dO- siStema de previdência brasileira; --pe-rgUOtO se os
funcionários, por exemplo, aa Companhia Vaie dõ Rio Doce
ou do Banco do Brasil, têm tido acesso às informações, às
·decisões sobre a conveniência ou não da participação das fun. dações de previdência dessas estatais no processo de compra
de ações da Usiminas ou também de ações de outras empresas
nesse processo todo de privatização.
Estão aqui presentes representantes da Coordenação Nacional das Entidades Sindicais da Companhia Vale do Rio
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Doce, que ·me afiriitaram n~\i~il.rt~paç41>· dtjl;·fUI\c;lio-

nárioS na det.isão· stiirt à co«J.pr~ Ide ac:6'~~ 1 ·
Há po'ucos dias1;1St. Ministrq;,re_ce1!n :i Visita de tra_balh_a~
dores da Portobrás, .qúe estavam '·muito· preocupados Com a
questáó da Portos. Informaram~me ter enviado, recentemente, ofício a V. Ex• e, no dia 9dedezembro, ofício-aoPresidente

da República sobre o processo encaminhado aó- Ministério
do Trabalho e da Previdência Social, mostrando irregularidades na administração da Portos - Instituto de Seguridade
Social, praticadas pela diretoria anterior. Disseram terem sido
acolhidas as denúncias, com a conseqüente demissão da diretoria anterior.
Os postulantes, inclusive, haviam manifestado a correçâO
da atitude, mas foram surpreendidos, em seguida, Por edição
de portaria do Sr. Ministro do Trabalho e da Previdência
Social~ decretando a intervenção na Portos~ nomeando seu
interventor Pedro Mariano Wendell, corretor de imóveis e,
segundo documentos que apresentaram, afastando, _com apenas 41 dias de gestão, os dirigentes anteriores.
Esses membros da Portos informaram que o Sr. Pedro
Mariano Wendell, por sua vez, teria sido indiciado por ptática
de irregularidades, quando presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis no Estado de São Paulo.
Gostaria, Sr. Ministro -se houver temPo, já qUe n·ão
desejo que V. Ex~ perca o vóo -, de seu esclarecimento~
o mais adequado possível qU;anto a este assunto, para· que
os próprios representantes dos trabalhadores da Portos tenham um esclarecimento cabal.
O SR. ANTÓNIO ROGÉRIO MAGRr (Ministro do Tra·
balho e da Previdência Social) -Senador Eduardo Suplicy,
como V. EX-' nas oportunidades em que se refere e se dirige
a mim, o faz de maneira a me propiciar esclarecer com a
máxima dignidade todas as questões, responderei suas_ perguntas em duas partes.
A matéria referente aos trabalhadores da POrtos, é complexa, com nuanças que precisariam ser explicadas a V. EX"
e ãs pessoas interessadas. Portanto, proponho a V. Ex~ que,
na semana que vem, na hora que lhe convier, juntamente
com a minha equip~. discutiríamos esse assunto.
Quanto à segunda pergunta; as fundações têm representantes dos trabalhadores, eleitos por eles próprios, erlf suas
diretorias, e há o Conselho Curador. Naturalmente, o representante dos trabalhadores- mesmo em número menor, porque assim o é -tenha sido ouvido para essas compras. Porém,
tenho algumas dúvidas a esse respeito: se os trabalhadores
realmente foram Ouvidos. MaS; essa é urha questão que demanda uma certa explicação que adentaria a detalhes, aos
quais, prontifico-me, na próxima Semana, qUando V. EX' estiver disponível, verificar tudo o,que for necessário.
O SR. EDUARDO SUPLICY -Espero ter, na próxima
segunda·feira, eSSa opõttunidade.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi-·
dência consulta a Casa se concorda com uma prorrogação
por cincO mirlUfo-s-desta sessão, a fim de que o atl!Or ~C?_B.eque
rimento, Senador Almir Gàbriel, faça uma intervenção, que,
segundo S. Ex•, seria de 60 segundos, e logo após retornaríamos a palavra ao Ministro e iríamós realizar as duas sessões
do Senado e a sessão do Congresso. (Pausa.)
Concedo a palavra, portanto, ao Senador Almir Grabriel,
para interpelação final, autor do requerimento d~ col:!_yocação
do Ministro Antônio Rogério Magri.
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O SR. ALMIR GABRIEL (PSDB- PA)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sr. Ministro agradeço à Presidência
çl~ ,Mesa e aos nossos companheiros de plenário.
Ministro, eu gostaria que V. Ex~ me informasse- o nonie
das pessoas que, dentro do Ministério, compõem a Comissáó
que elaborou o conjunto desses oito projetes de lei, o nome
das pessoas que, não sendo do Ministério, colaboraram na
elaboração desses projetes.
O SR. ANTÓNIO ROGÉRIO MAURl (Ministro do Tra·
balho e da Previdência Social) - Não sendo do Ministério?
O SR. A,LMIR GABRIEL -Certo!
O SR. ANTÓNIO ROGÉRIO MAGRI (Ministro do Trabalho e Previdência Social) - Quem formulou não só os
oito itens, mas todos_ os outros, foram o próprio Ministro,
o Presidente do, INSS, e Secretário Nacional do Trabalho,
o_Secretário Nacional de PrevidênCia, a·secretGtria Executiva
do Ministério, o Diietor do SAG ·-· Secretaxia de Assuntos
Internos ..Foram essas pessoas que colaboraram, sem nenhuma
contribuição 'de ninguém de fora, segundo o meu ent~ndi
mento.
V. Ex• insinúa que alguém deve ter colocado essas questões que não são ~~ meu conhecimento.
O SR. ALMIR GABRIEL- Eu asseguro a V. Ex• que
tem participação externa, procure averiguar!
O SR. ANTÓNIO ROGERIO MAGRI (Ministro do Trabalho e da Previdência Social) - V. Ex• deixa uma dúvida
no ar que prometo, nobre Senador, averiguar:
·
O SR. ALMIR GABRIEL- Muito obrigado, Sr. Mi·
nistro.
''
COMPARECEM MAIS OS SRS. SBNADORF.S: .
Amir Lando - Aureo Mello - César Dias - Divaldo ·
Suruagy - Eduardo Suplicy - Fernando Henrique Cardoso
- Hugo Napolelio - Iram Saraiva - J oao C'.almon - Jonas Pinheiro - José Fogaça - José Paulo Biso! - José Sarney Moisés Abrllo - Ney Maranhlio.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi·
dência, sem nenhuma inscrição mais a atender, agradece a
S. Ex', o Sr. Ministro Antônio Rogério Magri, a sua presença
na tarde e noite de hoje no plenário do Senado Federal,
respondendo a todas essas interpefações que se originaram
no requerimento de convocação do Senador Almir Gabriel.
Portanto, é o agradecimento da Mesa ao Sr. Ministro do Tra·
ba1ho e Previdência Social que, no prazo constitucional de
sua convocação, aqtii veio trazer os esclarecimentos que foram, agora, tornados explícitos em d~corrência da interpelação dos Srs. Senadores. Os agradecimentos, _portanto, ao
Ministro Antônio Rogério Mãgri.
Designo a mesma comissão, acrescida agora, também,
do Líder do Governo Ney Maranhão, para acorripanhar S.
Ex• ao gabinete da Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - A Presi·
dência pede aos Srs. Senadores que permaneçam em plenário,
pois, tão logo o Ministro receba os cumprimentos no gabinete
da Presidência, será realizada, dentro de dois minutos, uma
sessão extraordinária do Senado Federal, às 19h26min, quan-do serão votadas algumas matéria-s- importantes e, logo· em
-segui.da, realizaremos sessão do Congresso Nacional.
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·O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Pruisa-se agora, .à aprecutçáo do Requerimento n~' 927,-de 1991, lido no

O SR. PRESIDENTE-(Mauro Benevides) é favorável.

Expediente, de autoria do Senador Pedro Simon

__ Em votaçãQ

SrS. Senadores.

·

e o'utroS

sentad<:)s._(Pausa.) _

Aprovado.
A Presidência consultará a Câmara doS DeputadOs sobre
a realiz;:ição da sessão conjunta do Congresso Nacio_nal em_
comemoração ao centenário de nascimento de Raul Pilla.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Passa-se à
apreciação do Requerimento n' 925, de 1991, lido no Expediente.

.

A Pr~i

- t-

-v~taçã,o, em t~tno único, Qo Reci~e;i~e~~on'-81-1,
de 1991, de autoria do Senador António Maril', solici-

·

tando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais

do Senado Federal, do discurso proferido pelo Dr. Celso Furtado, por ocasião da solenidade de entrega do
· ·
título "Dr. Honoris Causa".
._ l -

ª

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Passa-se ago··
·
ra, apreciação do Requerimento n' 926f91.
Em votação o requerimento.
Os Srs. SeriadOi'es que o aprovam queiram -perrnanece"r

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 228, DE 1991

·
-o

.

--

ORDEM DO DIA

A matéria será incluída na Ordem do Dia da segunda
sessão ordinária subseq üente.

-

~

_

O SR. PRESID'EN'i'E (Maúro Benevides) -

Os Srs. Senadores- qtie o aprovam queiram permanecer

Aprovado. _ _

_ _--,-

dência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje às
17h27min, com a seguinte

Em votação.

sentados. (Pausa.)

__

A provado.
Fica concedida a licença solicitada:

sentados. (Pausa.)

· · - ·:· ----- --

fe<J.ueJim~nto._.

_-"-~-Os~~:- S~DadOres qut'; ó aprovam queiiam permanecer

.

Em votaçãO o requerimento_.
_ ___
Os Srs. Senã.dores que o aprovam queiram permanecer

sentados. (Pausa.)
Aprovado.

Q

O parecer

_-

A matéria será incluída na Ordem do Ola dajegurida
sessão ordinária subseqüente.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ·.:.._ Passa,se ii
apreciação do Requerimento n~ 928, lido no Expediente, de
_
autoria do Senador Ronaldo Aragão.
Solicito ao nobre- Seiiador Valmir Cã.inpeio o-- parecer
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

-

- (Iricluí!=f_o_ eqt Orderri do Dia Dos tennos do

3rt.

172,

I, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único~ do Projeto ~e Lei do
-Senado n~ 228, de 1991, de autoria do Senador Humberto Lucena, que concede pensão .especial a Fr~nciSco

_ Paula Cândido e dá outras providências. (Dependendo
-_de Parecer da

GomiS~ãó.de

Assuntos-Sociais..)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides} - Está encerO SR. VALM!R CAMPELO (PTB- DF. Para emitir pare- rada a sessão.

cer) -Sr. Presidente, o parecer é favorável.-

(Levanta-se a sessão às 19h26min.)

Ata da '2358 Sessão, em 11 de novembro de 1991
la Sessão LegislativaOrdinãria, da 49a Legislatura

EXTRAORDINÁRIA
Presidência do Sr. Mauro Benevides
ÀS 19 HORAS B 27 MINUTOS, ACHAM.:S"B PRE- Jeao - Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva
- Irapuan Costa JIÍJiior - Joao Calmon.- Joao França- Joao.
SBNTBS OS SRS. SBNADORHS:
Rocha - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - Jose l!duardo - Jose Fogaça -José l'llulo Ui sol -Jose Richa -Jose sarAffonso carnargo - Albano Franco - Alexandre ·~ ne)' - J únla Marise - J utahy Magalhaes - Lavoisier Maia ta- Alfredo campos- Almir Gabriel- Aluizio Bezerra- Le.y Dias - I.ourember& Nunes Rocha - I.ourival Bapti.•ta
Amazonioo Mendes - Amir Lando - Antonio Mariz - Aureo - Lucldio Portella - Mapa Bacelar - Mansueto de l.avor Mello - Beni Veras - CWlos De'C.arli - C'.arlos Patrocínio - Marco Maciel- Marlucc Pinto- Maurfcio Correa- Mauro
César Dias - Chagas Rodrigues - Cid Sabóia de Carvalho - . Benevides - Meira Filho- Moisés Abrao- Nabor JIÍJiiorCoutinho Jorge - Dario Pereira - Dirct;u carneiro - Divai- Nelson Carneiro- Nelson WC<!ekin - Ney Maranhao - Odado Suruagy - Eduardo Suplicy - FJcio Alvares - 1-'.speridifto cir Soares - Onofre Quinan - Oziel carneiro - l'edro Simon
Amin - Epitácio cafeteira - Fernando Henrique C'.ardoso - - Rachid Saldanha Derzi - Ronaldo Aragao - Ronan 1íto
Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves - Gerson C'.amata - Ruy Bacelar - Telnn Vieira - TeotOnio Vilela Filho - Val- Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Hugo Napo- mir Campelo - Wilson Martins.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 76 Sr_s. Senadores. Havendo número regimen~~ declarO aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniCiamOs nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimentos que serão 1idos pelo Sr.
1<:' Secretário.
--São lidos os. seguintes:
REQUERIMENTO N• 929, DE 1991

Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea c,
do Regimento Interno, para a Mensagem n' 301, de 1991
(n• 731, de 1991, na origem), pela qual o Sr. Presidente da
República solicita autorização do Senado para que o Governo
do Estado de Pernambuco, com a garantia da União, possa
contratar operação C!e crédito externo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, no valor de até
US$108,500,000.00 ou o seu equivalente em outra moeda,
composta de duas "tranches", destinada ao financiamento
de Programa Rodoviário daquele Estado.
Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1991. - Marco
Maciel - Humberto Lucena - Oziel Carneiro - Fernando
Henrique Cardoso.
REQUERIMENTO N• 930, DE 1991
Requeremos urgência, nos terrilos do ari. 336. alínea c,
do Regimento Interno, para a Mensagem n~ 302, de_ 1991
(n~ 732/91, na origem), de autorização para- que o Governo
do Estado do Espírito Santo, com a garantia da União, possa
contratar operação de crédito externo no valor de sessenta
e sete milhões e seiscentos mil dólares, para os fins que especifica.
· ·
Sala das SeSsões, li de. dezembro de 1991. - Marco
Macle! - Mauricio Corrêa - Eduardo Suplicy - Oziel Car·
neiro - Humberto Lucena - Fernando Henrique Cardoso
- Ney Maranhão.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Os requeri·
mentos que acabam de ser lidos serão submetidos ao Plenário
após a Ordem do Dia, nos termos do art. 340, II, do Regimento
Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Sobre a mesa
comunicação que será lida pelo Sr. 19 Secretário.
É lida a seguinte
Senhor Presidente:
Comunico, nos termoS do art-. 39 do Regimento Interno
do Senado Federal que me ausentarei do País, no período
de 14 de dezembro de 1991 a 6 de janeiro de 1992:
Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1991. - Senador
Ronaldo Aragão.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O expedien·
te lido·vai à publicação:
Passa-se-à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento n"' 811,
de 1991, de autoria do Senador Antonio Mariz, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais
do Senado Federal, do discurso proferido pelo Dr. Cel·
so Furtado, por ocasião da solenidade de entrega do
título Dr. Honorfs Causa.
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Em votação.
O Sr. Antonio Mariz- Sr. Presidente, peço a palavra,
para encaminhar a votação.
O SR, PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedq
a_ palavra a V. Ex~
O SR. ANTONIO MARIZ (PMDB - PB. Para encami·
nhar.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, esse discurso foi
proferido pelo Ministro Celso Furtado, por ocasião do recebimento do título de "Dr. Honoris Causa" na Universidade
de Brasília.
Trata-se de pronunciamento de suma importância, em
que define as suas idéias, não só sobre o problema brasileiro,
não s6 pela reafirmação das suas convicções, das suas teses
sobre o desenvolvimento e o subdesenvolvimento econômico,
mas t'ª-ID-bém sobre a sua visão do mundo, uma visáQ_dQs
obJe_tivos que deveriam nortear a ação da comunidade internacional.
--A oração é tanto mais relevante, quanto pronuncjada
por um brasileiro que se notabilizou por seu pensàmento,
distinguiu-se entre os mais notáVeis cientistas políticos de nosso tempo, publicando obras que fundamentaram e continuam
a fundamentar a inteligência universitária e a inspirar governos
em todo o mundo. Pensador e homem político, autor e execu~
tor de planos económicos, Ministro da Economia, Ministro
da Cultura, Celso Furtado continuará a contribuir com seu
imenso talento para a formulação de polítiéas que interessam
ao Brásil, que concernem à humanidade.
Esse documento merece figurar, sem sombra de dúvida,
nos anais do Senado Federal.
Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente. Muito obri~
gado.
O SR. PRESIDENTE(Mauro Benevides)- Em votação
o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feíta a transcrição solidt3.da.
É a seguinte a transcrição solicitada:
OS NOVOS DESAFIOS
_ O trabalho intelectual que realizei no _fUX~O _de quat~o
decênios - razão de ser da honrosa homenagem que hoje
me prestam os membros do corpo docente desta Universidade
-teve seu ponto de partida no desejo, que cedo me dominou,
de descobrir as razões de nosso atraso no processo de industrialização que se afirmou a partir da segunda me1.!tde do século
XVIII. Desde que percebi o alcance do impacto da Revolução
Industrial na divisão internacional do trabalho, captei a gênese
do fenômeno do subdesenvolvimento, o que me permitiu montar o quadro conceituai dentro do qual eu construiria o essencial de minha obra. Daí a visão global d6 desenvolvimento
e do subdesenvolvimento como dimensões de um mesii!o processo histórico e a idéia de dependência como ingrediente
desse processo.
Pareceu-me que, para compreender o processo de formação do sistema económico que tendeu a mundializar-se te-ve
colll:o ponto de _partida a aceleraç_ão da acumulaç_ão e do progresso técnico que marcam o começo da era contemporânea,
faz-se necessário abarcá-lo de dois ângulos. O primeiro desses
ângulos enfoca as transformações do modo de produção, ou
seja, a destruição total ou parcial das formas senhorial, corpo-

e
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rativa e artesanal de organização da produção, e a progressiva
implat?-tação de mercados dos fatores prpd.lttivos: máo~de-o
bra, os instrumentai de trabalho e os recursos naturais apropriados privadamente.
O segundo ângulo concerne à ativação das ativ_idªQ.es
comerciais ligadas à implantação de um sistema de divisão
do trabalho interregional. Nesse sistema, as regiõêS em que
ocorreu a intensificação da acumulação especializaram-se nàs
atividades produtivas em que a revolução em curso no modo
de produção abria maiores possibilidades ao avanço das técnicas, transformando-se em focos geradores do progresso· tecnológico_. Por seu lado, a especialização geográfica, graças aos
efeitos das vantagens comparativas em um mercado em expansão~ também proporcionava aumentos de produtividade ali
onde se procedia a uma utilização mais efi~ dos recursos
produtivos disponíveis, independentemente de avanços nas
técnicas de produção. Esses aumentos de produtividade,
apoiados essencialmente no intercâmbio externo, serViam· de
correia de transmissão das inovações na cultura material que
acompánhavam a intensificação da acumulação nos países que
formavam a vanguarda da Revolução Industrial. Dessa forma,
em regiões privilegiadas o progresso têcniCOpcnctrou sem
tardança nas formas de produção, ao mesmo tempo que os
padrões de consumo se modernizavam. Ao passo que em
regiões marginalizadas, essa penetração se circunscreveU inicialmente aos padrões de consumo, limitando seus efeitos
à modernização do estilo de vida de segmentos da população.
É verdade que o processo de industrialização em fase subseqüente tenderia a universalizar-se mediante o _que se chamou
de substituição de importações. Mas a industrialização tardia
regida pelas leis do mercado tendeu a reforça~_ .as estruturas
sociais existentes em razão de sua fraca absorção de mão-deobra e da forte propensão a consumir dos segmentos modernizados da sociedade.
O subdesenvolvimento, por conseguinte, -é uma conformação- estrutural produzida pela forma como se propagou
o progresso tecnológico no plano internacional.
Essa visão global do processo histórico do capitalismo
industrial levou-me â conclusão de que a su~eração do subdesenvolvimento não se daria ao impulso das simples forças
do mercado, exigindo um projeto político voltado para a mobilização de recursos sociais que permita empreender um trabalho de reconstrução de certas estruturas. Daí que eu me haja
empenhado, aesde a época em que trabalhei na Cepa! nos
anos 50, em elaborar uma técnica de planeJanl.eii-io -eConómico~
que viabilizasse com mínimo custo Social a superação do sub~
desenvolvimento. Essa técnica objetivava modifica-r estruturas
bloqueadoras da dinâmica sócio-económica, tais como. o latifundismo, o corporativismo, a canalização inadequada da pou;.
pança, "O desperdício desta em formas abusivas de consumo
e sua renagem para o exterior. As modificações estruturais
deve m ser vistas como -~O} processo libera4or_ de energias
criativa:, e não como um .trabalho df?_ el_!genh_"!-ria ~O!:ial em
que tudo está previame.rite estabe~~cido. Seu obj~t_l~~ estr~té
gico seria remOver os eritl"aVes ã açáo'ci"iatiVa -dCJhomem,
a qual, nas condições do subdesenvolvimento, está coarctada
por anacronismos institUcionais e por a-inarfas dê-de"{:lelldência
externa.
----Eu tinha consciência de que o Verdadeiro desenvolvimento dá-se nos homens e nas mulhere~ e te-m importante
dimensão política. Como -ignorar qUe foi porque a partir de
1964 paralisamos nosso desenvolvimento polfticó -em realidade, retrocedemos nesse plano enquanto itCfssa· -sociedade

e
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crescia se fazia ·mais complexa --qUe noS torriamos um
País de d~cil go~abflidade, que destrpi recursos escassos
e acumula problemas de forro._ alucinante?
-A visão global. também me fez perceber, desde começos
dos a_nos 70, que a fratura do subdesenvolvimento se faria
mais deformante à medida que se aprofundasse a crise manifesta que aflige a civilização consumista que se planetarizou.
Que é inerente a essa Civilização um processo depredador,
já o sabíamos h-á muito tempo: as fontes de energia em que
se funda o estiJo de vida que ela estimula caminham para
a-exaústão,-eleva-se a temperatura em nosso ·ecllmeno e -é
progressivo O enipobrecimento da biosfera.
Não podemos escapar à evidência de que a civilização
criada pela Revolução Industrial aponta de forma inexorável
para -grandes calamidades. Ela concentra riqueza em beneficio
de uma minoria cujo eStilo de vida requer um dispêndio crescente de recursos não renováveiS e que sOrrierite se -rtlantém
porque a grande maioria da humanidade se submete a diversas
formas de penúria, inclusive à fome. Uma minoria dispõe
dos recursos não renováveis do planeta sem preocüpar.;se com
as conseqüências para as ge-rações futuras do desperdício ·qUe
hoje realiza.
É certo que a engrenagem do _SlJ_bde_~envolvimento constitui um eficiente-·mecánisnio para minó-ràr a -Pressão sobre
os reCU.rsós ao reduzir o níyel de consumo da grande maioria
dã. humanidade,_ se bem que tamb_érn contribua para elevar
o coefjciente de desperdício ao difundir padrões de consumo
sem correspondência com os baixos níveis de renda das populações. Para assegurar que essa exclusão seja efetiva, em face
da excitação a novas formas de consumo que irradiam dos
centros culturalmente dominantes e da pressão demográfica
nos países pobres, é de presumir que métodos cada vez mais
drástiCOs -sejaÕJ postos em prática. A pressão finã.nteita~éXer
cida sobre os países pobres que caíram na armadilha do endividamento externo parece antecipar os sistemas de controle
que poderão ser exercidos no futuro com o Objetivo de conter
a ,expansão do consumo no mundo subdesenvolvido.
O desafio que se coloca no umbral do século XXI é nada
menos do que mudar o curso da civilização, deslocar o seu
eixo da lógica dos meios a serviço da acumulação num curto
~horizonte de te_l!lpo para uma lógica dos fins em função do
bem-estar social, do e_xercício da liberdade e da cooperação
entre os povos. Devemos nos empenhar para que essa seja
_a tarefa maior· entre as que preocuparão os homens no correr
Qo próximo século: estabelecer novas prioridades para a ação
política em função de uma nova concepção do desenvolvimento, posto ao alcance de todos os povos e capaz de preservar
o equilíbrio ecológico. O fantasma do subdesenvolvimento
deve ser exorcizado. O objetivo deixaria de ser a reprodução
dos padrões de consumo das minorias abastadas para ser a
satisfação das necessidades fundamentais do conjunto da população e a educação concebida como desenvolvimento das
potencialidades humanas nos planos ético, estético e da ação
solidária. A criatividade huma()a_,_ hÇ>jç orientada de forma
obsessiva para a inovação técnica- a Serviço da acumulação
económica e Qo poder militar seria orientada para a busca
q<!_felicidade, concebida esta como a realização das potencialidades dos indivíduos e das comunidades vivendo solidariamente.
A idéia nova que- oomeç_a_a desp<Jntar é-ã de responsabílidade dos países_ que constituem a_ vÇtnguarda da civilização
industriai com respeito às destruições ClJStosame~te reparáveiS"
causadas ao património comum da humanidade constituído
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pelos bens naturais. A Conferência das Nações Unidas sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento, a realiz(tr-~~-;no_R~o Q~
Janeiro no próximo ano, constituirá a -plafafõrmã.
qUe

em
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senvolvimento é escapar da obcessão de reproduzir o perfil
daqueles que se auto-intitulam desenvolvidos. É .assumir a
)li'Ópria identidade. Na crise de civilização que vive~as, sorilente a confiança em nós mesmos poderá nos restituíra esperança de chegar a bom porto.
Nesse novo quadro que se configura, o destino dos povos
dependerá menos das articulações dos centros de poder político e mais da dinâmica das sociedades civis. Não que o Estado
tenda a deliquescer, conforme a utopia socialista do século
XIX, mas a possibilidade de que ele seja empolgado por minorias de espírito totalitário se reduzirá, se a vigilância da emergente sociedade civil internacional se faz eficaz. A consciência
de que está em jogo a sobrevivência da própria espécie humana
cimentará o novo sentimento de solidariedade e favorecerá
a emergência da figura do cidadão empenhado na defesa de
valores comuns a todos os homens e que sabe que esta luta
não_ comporta discriminações, exceto em defesa da própria
liberdade.
Não podemos fugir ã evidência de que a sobrevivência
J~._tlll1aiJ.a ~pende do rumo que tome nossa -ciVilização, primeira a dotar-se dos meios de autodestruição. QUe pOssamos
encarar de frente esse desafio sem cegar-nOs é 1ildicação de
que ainda não fomos privados dos mei()S de sobrevive!. Mas
não podemos desconhecer que é imensa a responsabilidade
dos homens chamados a tomar certas decisões políticas no
futuro. E somente a cidadãriia consciente da universalidade
dos valores que unem os homens livres pode garantir a justeza
das decisões políticas.
Celso Furtado

pela primeira vez será defendida a tese de que existe uma
fatura ecológica a ser paga ·pelos países que, ocupando posições de poder, se beneficiaram da formidável destruição de
recursos náo renováveis,-ou soniente i'e-IiOváveis a elevado
custo, que está na base do estilo de vida de suas populações
e do modo de desenvolvimento difundido em todo o mundo
por suas empresas. Em trabalho recente d_a C:E;.J>J\L, ~presen
tado à Conferência de.Tlatelolco, no MéxicO, foram definidas
as responsabilidades dos países ricos em cincO áreas eni que
é particularmente grave a degradação do meio amÇiente: o
esgotamento da camada de ozónio, o aquecimento do planeta,
a destruição da biodiversidade nos países do Terceiro Mundo,
a poluição dos rios, oceanos e solqs~ e a exportação de res!~~-s
tóxicos~-A partir de duas idéias-força-prioridade para a satisfação
das necessidades fundamentais explicitadas na .Declaração
Universal dos Direitos Humanos, no quad~o_ de ~lfl_Pesenvol
vimento orientado para estimular-a iniciativa pessoal e asolidariedade; e responsabilidade internadonal pelo desgaste do
património natural·-, será possível desenhar __ ~ _modeJo de
desenvolvimento a ser progressivamente implantãdo no próximo século.
Os objetivos_ estratégicos são c1ã.r9s:
_ ._
.
.
Primeiro: preservar o património natural, c~ja dilapidação atualmente em curso conduzirá inexoravelmente ao declínio e ao colapso de Dossa civilização._
-Segundo: liberar a criatividade da lógica dos meios (acuO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Item 2:
mulação económica e poder militar) a fim de que ela possa
. PROJETO DE LEI DO SENADO N• 228, DE 1991
servir ao pleno desenvolvimento de seres humanos concebidos
como um fim, portadores de valores inalienáveis.
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
Esses objetivos devem ser viStOs como-u-m projeto cuja
do art. 172, I, do Regimento Interno)
realização requer, senão a cooperação de todos os povos,
Discussão, em turno único, dõ Pi'ojeto de Lei do
pelo menos a conscientização progressiva da maiOria deles.
Senado n• 228, de 1991, de autoria do Senador Hum·
Diante da ameaça de destruição -da espécie humana surgida
berto Lucena, que concede pensão especial a Francisco
com a acumulação das armas termonucleares, emergiu o emPaula Cândido e dá outras providências. (Dependendo
brião de um corpo político que está dando origem a vínculos
de Parecer da Comissão de Assuntos Sociais.)
de inte~$pendência entre o_s povos que transcendem as relaSolicito
do nobre Senador Divaldo Suruagy o parecer da
ções tradicionais de dominação e dependência. Começou enComissão de Assuntos Sociais.
- -tão um longo e difícil apren_dizado de convivência entre povos
OSR. DIVALDO SURUAGY (PMDB- AL. Para profe·
que continuam a conftontar.:se por motivos económicos, religiosos, culturais ou simplesmente à causa de uma herança rior parecer.) -_Sr. Presidente, Srs. Senadores, o projeto
histórica. Esse corpo político ainda embrionário são as Nações de lei em exame objetiva conceder pensão especial a Francisco
Unidas, organização a que dediquei dez anos de minha vida Paula Cândido, mais conhecido como Chico Xavier.
_~ O autor da proposição é o eminente Senador H-umberto
e conde aprendi a ver o mundo como uma Babilónia de contradições que é ao mesmo tempo uma aldeia em formação, pois Lucena. Na justificação apresentada, o parlamentar realça
forças poderosas alimentam um processo- de entrosamento que "para milhões de brasileiros que professam a filosofia
entre os povos, fazendo da solidariedade um imperativo, única espiritualista, nela acreditam ou dela fazem sua religião, Chico
alternativa ao desaparecimento.
Xavier é o mensageiro da paz, da concórdia e do amor em
A ameaça de destruição termonuclear, primeiro, e a heca- Deus, utilizando, ininterruptamente, sua surpreendente metombe ecológica que agora começa aconfig~rar~s~- não deixam <jiu,nidade,_sem qualquer proveito pessoal, para espargir bênaos povos escapatóifa para sobreviver fora da cooperação. çãOs de alívio, de cura e de esperança aos corações massaE 0- caminho dessa cooperação passa pela mudança de rumo crados pela angústia e pelo sofrimento".
Reconhecido internacionalmente, Chico Xavier -é talvez
de uma civilização dominada pela Jógic~ do~ meiQs, em que
o mais notável dos nossos sensitivos paranormais, tendo psicoa acumulação e tudo se sobrepõe.
Essa mudança de rumo, no que nos-concerne, exige que gr~ado vastíssima obra, com milhões de exemplares vendidos.
abandonemos muitas ilusões, que exorcizemos os fantasmas A sua obra e o seu trabalho. têm lhe rendida comendas honoríde uma modernidade que nos condena a um mimetismo cultu- ficas ;:tlém de uma centena de títulos de cidadania pelo Brasil
ral esterelizante. Devemos assumir nossa situaçãci histórica --afõ-ra.
A iniciativa, portanto, de homenagear esse ilustre brasie abrir caminho para o futuro a partir do conhecimento de
nossa realidade. A primeira condição para liberar-se do subde-_ leiro é das mais justas, razão por que a endossamos ple~~--
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mente. GostaríamoS, porém, d"e ofirecer emenda sam.~-adora
da inconstitucionalidade contida no art. 1"' do presente Projeto
de Lei, quando atrela ao salário mínimo o valor da pensão
pretendida. A Constituição Federal, no art. 7~>, inciso IV,
ln fine, veda a vinculação do salário mínimo para qualquer
fim. Assim, estamos propondo, em nossa emenda, a tran~for~

Dezembro de 1991

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Passa-se,
agora, à apreciação do Requerimento n' 929/91, lido no EKpediente.
O Sr. Jutahy Magalhães - Sr. Presidente peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem V. Ex•
mação do equivalente a 20 salários míniri:ú)s em val<ifes ·monetários, a preços de agosto. Estamos assegurando, também, a palavra
a atualização do valor da mencionada pensão no parágrafo ·
. _9 SR. JUTAHY MAGALHÃEs - (PSDB - BA. Pela
primeiro do mesmo artigo.
---- ordem. Sr. Presidente, é regime d_e·urg~ncia b ouc?
Com as considerações acima, somos favoráveis â aproO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Alínea c.
vação do presente projeto de lei, com a adoção da emenda Requerimento de urgência a projeto de lei, para·que o Estado.
que passa a integrar o presente Parecer.
de Pernambuco possa contratar operação de crédito ·externo
junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID,
no valor de 10ª milhões de dólares, para o programa rodoEMENDAN•
viário daquele Estado.
Dê-se ao art. 1• do Projeto de Lei n• 228, de 1991, a
seguinte redação
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Passá-se ã
"Ar!. 1' É concedida a Francisco Paula Cândido apreciação do Requerimento de Urgência n' 929, lido no Expepara a Mensagem n<1 301/91.
pensão- especrat mensal, no valor de -Crf340.00Ó~OÕ diente,
- - Em votáção.
(trezentos e quarenta mil cruzeiros), a preços de agosto
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
de 1991.
sentados.
(Pausa.)
§ 19 O valor da pensão será coirigidO segundo
Aprovado.
os índices adotados pelo Governo Federal para as deA Mensagem nP 301, de 1991, constará da Ordem do
mais pensões pagas pelo Tesouro Nacional.
Dia da segunda sessão ordinária subseqüente.
§ 29 A pensão de que trata este artigo não se
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa-se,
estenderá a descendentes ou a eventuais herdeiros do
beneficiado. •_•
agora, à apreciação do Re;querimento de Urgência n9 930,
9
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer lido no Expediente, para a Mensagem n 302, que_ autoriza
o
Governo
do
Estado
do
Espírito
Santo
a
contratar operação
do nobre Senador Divaldo Suruagy é favorável ao projeto
de crédito. Urgência Referida na alínea c.
de lei que concede pensão especial ao Sr. Chico Xavie;r ..
Em votação.
Em discussão o projeto e a emenda, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
(Pausa.)
sentados. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra encerro a discussão.
Aprovado.
Em votação o projeto, sem preji.Ifz6-da emenda.A Mensagem n• 302, de 91, constará da Ordem_ do Dia
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer da segunda sessão ordináriã subSeqüente.
sentados. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi~es) - A -Presi:
Aprovado.
dência
convoca sessão extraordinária a realizar-se às 19h35
Em votação a emenda.
..
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer min, com a segUinte
sentados. (Pausa.)
ORDEM DO DIA
Aprovada.
A matéria ·vai à·ComiSsãO·Diieiora para a tedação final.
-lÉ o seguinte o projeto aprovado.
.
PROJETO DE LEr DÀ CÂMARA
N• 128, DE 1991
PROJETO DE LEI DO ~ENADO N• 228, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos Termos
do art. 172. II, b, do Regimento Interno)
Concede pensão especial a Francisco Paula Cândido
e dá outras providências.
Discussão, em turno único; do Projeto de Lei da Câmara
O Congresso Nacional decreta:
n' 128, de 1991 (n' 2.181/91, na Casa de origem), de inicíativa
Art. 19 É concedida a Francisco Paula Cândido uma do Presidente da República, que _prorroga o prazo a que se
pensão especial mensal de valor correspondente a 20 (vinte) refere o art. I• das Leis n• 8.056, de 28 de junho de 1990,
8.127, de 20 de dezembro de 1990, e 8.210, de 29 de junho
vezes o maior salário mfnimo vigente no País.
.
Parágrafo único. Essa pensão não se·estenderá a descen- de 1991, (dependendo de Parecer da Comissão de Assuntos
dentes ou a eventuais herdeiros do beneficiado.
Económicos).
Art. 29 A despesa decorrente desta lei correrá à conta
-2de Encargos Previdenci~rios_ da União- Recu~os sob SuperDiscussáo,
em
turno
ún"ico,
da Redação Final (oferecida
visão do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
Art. 3P Esta lei entra em vigor na data de sua publi- pela Comissão Diretora em seu Parecer n9 514, de 1991),
do Projeto de Decreto Legislativo n• 113, de 1991 (n' 130/89,
cação.
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Ajuste
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
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Complementar de Cooperação Científica e_'Tec:nOiógica, no

Campo da Informática e Computadores, entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da União
das Repúblicas Socialistas Soviéticas, celebrado em Brasília,
em 6 de junho de 1989.
··· · ·
-3Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem
n' 271, de 1991 (n• 567/91, na origem), de 18 de outubro
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor CARLOS ALBERTO PESSOA PARDELLAS, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer o cargo
de Embaixador do Brasil junto à República Islâmica do Irã.

-4Discussão, em turno único, do Parecér -da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem
n• 288, de 1991 (n• 648/91, na origem), de 19 de novembro
último, pela qual o Senhor Presidente da República submete
ã deliberação do Senado a escolha do Senhor LUIZJORGE
RANGEL DE CASTRO, Ministro de Primeira Classe, da
Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador
-·
do Brasil junto ã República da Costa Rica.
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-5Disctissão, em turno único, do Parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a _Mensagem
n• 289, de 1991 (n' 649191, na origem), de 19 de novembro
último, pela qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Senhor CARLOS HEN·
RIQUEPAULINO PRATES, Ministro de Segunda Classe,
da Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto ã República de Honduras.

-6Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem
n• 297, de 1991 (n• 694/91, na origem), de 28 de novembro
último, pela qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Senhor IGOR TORRES
CARRILHO, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de
Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil
junto â África do Sul.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Está encer·
rada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 34 minutos.)

Ata da 236a Sessão, em 11 de dezembro de ,1991
18 Sessão Legislativa Ordinária, da 498 Legislatura
EXTRAORDINÁRIA
Presidência do Sr. Mauro Benevides
ÀS 19 HORAS E 35 MINUTOS, ACHAM,~R PRE-

SENTES OS SRS. SliNADOJWS:
Allonso Camargo - Albano Franco - Alexandre C'.OS:.
ta - Allredo Campos - Almir Gabriel - Aluízio H.Zerra Amazonino Mendes- Arrlir Lando- Antonio Mariz - Aureo
Mello - Beni V eras - Carlos De'carli - Carlos Parrocfnio César Dias - Chagas Rodrigues - Cid Sabóia de Carvalho Coutinho Jorge - Dario Pereira - Dirceu C..arneiro - Uivaido Suruagy - l:!duardo Supllcy - Elcio Álvares - Esperidiao
Amin - Epitácio Cafeteira - Fernando Henrique C'.ardoso Francisco Rollemberg - Garibal<li Alves - Gerson C:amata
- Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - I·Jugo Napoteao - Humberto Lucena - Hydekel Freita<.; - Iram Saraiva
-Irapuan Costa Júnior -Joao Calmon -João França -João
Rocha- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- José Hduardo- José Fogaça- José Paulo Hisol -José Richa -José Sarney - Júnia Marise- Jutaby Magalhães - l.avoisier MaiaLevy Dias - Louremberg Nunes Rocha - Lourival Haptista
- Lucli:lio Portella - Magno Hacelar - Mansueto de J.avor Marco Maciel - Marluce Pinto - Maurfcio Corrêa - Mauro
Benevides- Mcira Filho- Moisés Abrao- Nabor Júnior Nelson Carneiro- Nelson Wedckin - Ncy Maranhão- Odacir Soares- Onofre Quinan - O>jcl Carneiro - Pedro Simon
- Rachid Saldanha Derzi - Ronaldo Aragao - Ronan Tito
- Ruy Bacelar- Telmo Vieira - TeotOnio Vilela Filho - Valmir Campelo - Wilson Martins.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) . - A lista de
presença acusa o comparecimento de 76 Srs. Senadores. Ha~
verido número regimental, declaro_ aberta a sessão._
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
1" Secretário.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 931, DE 1991
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea "b",
do Regimento Interno, para o Projeto de Decreto Legislativo
n9 143, de 1991, que aprova o _texto do Acordo para Uso
Exclusivamente Pacífico da Enegia Nuclear, assinado em Guadalajara, em 18 de julho de 1991, bem como o texto do Proto·
colo Adicional sobre Privilégios e Imunidades ao Acordo em
epígrafe, firmado em Brasília, em 20 de agosto de 1991, entre
o Governo do Brasil e o_ Governo argentino.
Sala das Sessões,
de dezembro de 1991. - Marco
Maciel- Rachid Saldanha Derzi -Jonas Pinheiro- Elcio
Álvares- Espediiíão Amim- Carlos l)'Carli- Meira Filho
-João França- Dario Pereira- Ney Maranhão- Eduardo
Suplicy -Carlos Patrocínio -Mauro Benevides - Marluce
Pinto-~ Júllia Marise - Beni V eras Oziel Carneiro João Rocha - Moises Abrão - Lucidio Portella - Levy
Dias- Louremberg NUries Rocha- Gerson Camatã. ....::Hugo
Napoleão- Humberto Lucena-~ Fernando Henrique Cardo-
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so - ~rancisco R()llemberg - Maurício Corrêa - Antonio
Mariz- CoutinhO Jorge - Ro"naldo Aragão - Almir Gabriel
- Magno Bacelar - Mansueto de Lavor -~Cid Sabóia de
Carvalho -Telmo Vieira- Valmir Campelo- Alfonso
Camargo- Divaldo Sunlagy---:- Guilherme Palmeira -José
Eduardo- Chagas Rodrigues- Lavoisier Maia- Garibaidi
Alves Filho - Nelson Wedekin - Ronan Tito - Áureo
Mello- Josaphat Marinho- Dirceu Carneiro- Iram Saraiva - Alexandre Costa - Pedro Simon - José Rieh a Hydekel Freitas,
REQUERIMENTO N• 932, DE 1991

Dezembro de 1991

O parecer é favorável.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer
-do nobre Senador Oziel Carneiro concJui favoravelmente pelo
acolhimento da matéria.
--- - Passa-se ã discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a Jialavra, encerro a discussão.
Em votação.
-- Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
-lados. (Pausa.)
.
~ ~
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:

ReqUeremos iug'ênCia, nos termOS do art. 336, afínea ''C·~,
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara
n• 127, de 1991 (n• 2.088/91, na Câmara dos Deputados),
que dispõe sobre- parcela do frete pago pelas indústrias das
Regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul, na aquisição
de produtos siderúrgicos laminados planos, comuns e revestidos, para efeito de satisfação do !PI.
de dezembro de 1991. - Marco
Sala das Sessões,
Maciel - Humberto Lucena - Oziel Carneiro - Affonso
Camargo.
REQUERIMENTO N• 933, DE 1991
Requeremos urgência, nos tei"mos do art. :336, alínea "C"
do Regimentõlnterno, para o ProjetO de Lei da Câll)ar_~
n• 127, de 1991, que dispõe sobre parcela do Frete pago pelas
indústrias das Regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul,
na aquisição de produtos siderúrgicos laminados planos, comuns e revestidos, para efeito de satisfação do IPI.
Sala das Sessóes, 11 de dezembro de 1991. - Mauro
Benevides- Humberto Lucena- Marco Maciel- Maurício
Correa - Chagas Rodrigues.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os requeri·
mentes que acabam de ser lidos serão submet_i_Q9s ª-O Plenjr!Q
após a Ordem do Dii, nos termos do art. 340, II, do Regimento
Interno.
----- - O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N•128, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 172, II, b, do Regimento Interno)
DiscUssão, em turno úitko, do Projeto de Lei da
Câmara n•]2-8, de~ 1991 (n• 2.181191, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que prorroga
o prazo a que se refere o art. 1~' das Leis n'?3 8.056, de
28 de junho de 1990, 8.127, de 20 de dezembro de 1990,
e 8.210, de 29 de junho de 1991 (dependendo de Parecer
da Comissão de Assuntos Económicos).
Solicito do nobre Senador bziel Carm:::irO o parecer da
COmissão de Assuntos EconómicOs.
O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS - PA. Para proferir
parecer.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•Ü8, DE 1991
(N• 2.181/91, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Prorroga o prazo a que se refere o art. J'? das Leis
n" 8.056, de 28 de junho de 1990,8.127, de 20 de dezembro de 1990 e 8.201, de 29 de junho de 1991.
O Congresso Nacional decreta:
·Art. 19 É prorrogado até a data da promulgação da
lei complementar de que trata o art. 192 da Csnstituição Federal o prazo a que se refer~ o art. 1~' das Leis_ n~ 8.056,- de
28 de junho de 1990, 8.127, de 20 dezell)bro de 1990 e 8.201,
de29 de Junho de 1291.
· Art. 29 .O Presidente da Cáixa Económica Federal passa
a integrar o Conselho Nacional de Seguros Privados, sendo
substituído, em seus impedimentos, por suplente de sua indicação.
Art. 39 Esta Lei entra em vigor na· data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Item 2:
Discussão, em- turrio UrtiCo, -da Redação Final ( oferecida pela Comissão Diretora em seu Parcecer n9 514,
de 1991), do Proj"to de Decreto Legislativo n• 113,
de 1991 (n• 130/89, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Ajuste Complementar de Co_operação Científica e Tecnológica, no Campo da Informática e Computadores, entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, celebrado em Brasília, ém
6 de junho de 1989.
Em discussão a redação final. (Pausa.)_
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão sem a apresentação de emendas,
a redação final é considerada definitiVairiéllte aprovada, Oo-s
termos do art. 324, do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada:
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n• 113, de 1991 (n' 130, de 1989, na Câmara dos Depu·
lados).
fªçQ saber _que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte__
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DECRETO LEGISLATIVO N'
DE 1991
Aprova o texto do Ajuste Complementar de Coope~
ração Científica e Tecnológica, no Campo da Informá~
tica e Computadores, entre o Governo da RePública
Federativa do Brasil e o Governo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas,celebrado em Brasília, em
6 de junho de 1989.
Art. 19 É aprovado o texto do Ajuste Complementar
de Cooperação Científica e Tecnológica, no Campo da Informática e Computadores, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, celebrado em Brasília, em 6 de junho de
1989.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência fará realizar amanhã sessão extraordinãria exclusivame'nte para apreciar a indicação feita pelo Senhor Presidente
da República, de Embaixadores para chefiarem importantes
missões diplomáticas. Cumpre-e-sclarecer que ós indicados foram sabatinados pela CorttisSã6 de Relações EXteriores e Defesa Nacional. Será uma sessão especifica, porqUe a votação
terá que ser feita pelo painel eletrônico.
Portanto, a Presidéncia espera garabtir, também amanhã,
o quorum expressivo da tarde de hoje, para a votação das
seis indicações de Embaixadores que se já acham na Secretaria-Geral da Mesa.
São os seguinte os itens solicitadoS da Ordem do
Dia:

-3MENSAGEM N' 271, DE 1991
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem
n' 271, de 1991 (n' 567/91, na origem), de 18 de outubro
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República
. submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor CAR·
LOS ALBERTO PESSÓA PARDELLAS, Mfnístro de Segunda Classe, da Carreira de Diplámata, para exercer o cargo
de Embaixador do Brasil junto à República Islâmica do Irã.
-4MENSAGEM N' 288, DE 1991
(Escolha de Cbefe de Missão Diplomática)
Discussão, ein turno únic(i, do Parecer da ComissãO de
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre· a Mensagem
n' 288, de 1991 (n' 648/91, na origem), de 19 denovembro
último, pela qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado'a escolha do Senhor LUIZ JORGE
RANGEL DE CASTRO, Ministro de Primeira Classé, da
Carreira de Diplomata, para exercer o car-go de Embaixador
··
do Brasil junto à República da Costá Rica.

-5MENSAGEM N' 289, DE 1991
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem
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n' 289, de 1991 (n' 649/91, na origem), de 19 de novembro
último, pela qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Senhor CARLOS HENRIQUE PAULlNO PRATES, Ministro de Segunda Classe,
da Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República de Honduras.

-6MENSAGEM N' 297, DE 1991
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem
n' 297 de 1991 (n' 694/91, na origem), de 28 de novembro
_último', pela qual o Senhor Presidente da República submete
ã deliberação do Senado a escolha do Senhor IGOR TOR·
RESCARRILHO, Ministro de-prJrrieira·a~sse, da Carreira
de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil
junto à República da África do Sul.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Passa-se agora à apreciação do Requerimento n~"931, de 1991, de urgência,
li_do nq Expediente, para o Projeto de Decreto Legislativo
. n' 143, de 1991.
_
_
. _
.
. ~ Pre~id~_I}Ci~ esclarece que a !-lrgência_requ_erida_ Ç a
referida na alínea b. Ela envolve o acordo de energia nucle~r
assinado em Guadalajara.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra
. pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra a V. Ex~
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB - BA. Pela ordem.) --sr. Presidente, acredito que tenhamos sido convo~~_dos_para votar a Ordem do Dia, na qual estão as indicações
dos Embaixadores. Desistimos de fazer a votação?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Senador Jutahy Magalhães, a Presidência sente-se no dever de
explicar a V. Ex• e à Casa que houve, hoje pela manhã,
um acordo entre mim, Presidente do_ Congresso, e as Lideranças oposicionistas, inclusive a do Partido de V. Ex~, representado, na ocasião, nãO pelo brilho do Líder Jutahy Júnior,
mas pelo Líder Paulo Hartung, de que faríamos, improrroga~
velmente hoje, a apreciação dos vetos presidenciais apostos
à Lei Salarial. Como isso não foi possível, às 19h, e já demandamos o tempo a ponto de nos encontrarmos às 19h 41min,
eu pediria a compreensão de V. Ex~ Daí por que me antecipei
à sua intervenção de parla1oentar, sempre atento, para garantir que todas essas seis indicações de Embaixadores sejam
apreciadas amanhã, numa sessão específica para iss_u.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Aqui só havia três,
e V. Ex• falou em seis. Pensei que fossem outros seis.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Estão chegando à Secretaria-Geral da Mesa, mas, ~~ V. Er' insis~ir,
-farei a apreciição ãgofa. ·
·- -~
·
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Não se trata de insistir.
Veja V. Ex• que não tenho nenhuma intenção de obstruir.
É.um ponto de vista que tenho procurado manter aqui.
Poderia deixar para a discussão deste acordo a solicitação
que vou fazer agora, exatamente porque não quero obstruir.
Gostaria que V. Ex• me informasse_ se estão apensados ao
processo do acordo nuclear os pareceres- da Comis-são de Defesa Nacional da Câmara e o de Plenário.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A Secretaria~Geral

da Mesa está compulsando o proc~sso para _que
a Presidência possa--inforinar a V. Ex~ e à Casa precisamente

sobre a matéria em torno da qual V. Ex~ susdta dúvida neste
momento. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência pede escusas ao nobre Senador Jutahy Magalhães, porque houve um pequeno lapso pot parte da Secretaria-Geral
da Mesa. Não foram apensados os pareceres exarados no
âmbito da Câmara dos Deputados.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES~ Sr. Presidente, V.
Ex~ pode ficar trã.nqüilo, porque não vou criai problema por
causa disso. Quero apenas mostrar que estamos votarido sem
termos todo_ o processo feito. Não é culpa da Assessoria da
Mesa. Fui perguntar, na Câmara, se havia sido env~a-~()_
logicamente, não é Oficiar -.....:., e extra-ofíciãfffiepJe a_ Câmara
informou-me que não tinha enviado. Não vo_u ç_ríar problema
por isso.

o SR. PRESIDENTE (Mauro Berievides) -Nobre Senador Jutahy Magalhães, V. Ex~ suscitou a dúvid'1., que, de certa
forma, envolveu o conceito de probidade na condução dos
trabalhos, tanto da estrutura funcional da Casa, como do próprio Presidente, que tem a responsabilidade de dirigi-la.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Se V. Ex• quer levar
para esse lado ...
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Procedi ã diligência sem que se pudesse arr~nhar, por
mais leve que seja, a figura impoluta do Presidente da Câmara,
-que sUbscrevera os autógrafos. S. Ex~ o fizera após movimentada sessão por ele próprio presidida. E aqui estão as notas
que passarei, amanhã, ao co·nhedmento de- todos os _S~. Senadores e, neste momento, do Sr. SenadoiJutahy Magalhães.
-A Sessão a:berta pelo Presidente da Câmara, no momento
da votação, assim está escrita, segundo as notas taquigráficas:
"0 SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro)- Projeto
de Decreto Legislativo da Comissão de Relações Exteriores, mensagem n~ 457/91..,
-Ainda o Presidente Ibsen Pinheiro:
"Concedo a palavra, para emitir parecer, em substituição ã Comissão de Constituição e Justiça e Relações Exteriores, ao Sr. Deputado Toni GeL"-- "0 SR. TONI GEL (Bloco. Para emitir parecer)
-Sr. Presidente, é o seguinte o parecer... '-'
-E vem o parecer do Deputado Toni Gel.
Diz o parecer na sUá fase conclusiva:
"No que concerne ao substitutivo apresentado pela
Comissão de Defesa Nacional, voto pela in~onstitucio
nalidade, por ferir o item s~ do art. 84, da Constituição
Federal.
O SR. PRESIDENTE (lbsen Pinheiro) - Para
emitir parecer, em substituição à Comissão de Ciência
e Tecnologia, ComunicaÇão e Informática, concedo a
palavra ao nobre Deputado Luiz Moreira."

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Essa dúvida
será apurada agora pela Presidência. Vou suspender a sessão
por três minutos, a fim de que, pessoalmente, possa promover
O Sr. Luiz Moreira é da Bahia, terra do eminente Senador
a iJ;J.dispensável verificação.
_J_utahy Magalhães. S. Er, naturalfD,ente, confirmará com o
Está suspensa a sessão. seu co-estaduano o parecer que emitiu.
(Suspensa às 19h45min, a sessao é reaberta às 20h6
"O SR. LUIZ MOREIRA (PDT - BA) - Sr.
min.)
Presidente, S~ e Srs. DepUtados, nosso voto é pela
admissibilidade, pela aprovação do projeto de lei da
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está reaComissão de Relações Exteriores ...
berta a sessão.
"0 SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) -Os paSrs. Senadores, a suspensão da sessão, agora ocorrida,
receres são contrários ao -substitutivo e este será colodecorreu de justa e procedente reclamação do nobre Senador
cado a votos com preferência."
Jutahy Magalhães, que desejava conhecer integralmente todas
·Intervieram no debate o Líder Ricardo Fiúza e a· líder
as peças que, no-âmbito da Câmara dos Deputados, instruíram
Gene baldo Correia, ambos se manifestando pelã rej6íção -do
a votação dessa matéria.
_
_
_
substitutivo e a prevalência do parecer da Comissão de RelaComo anunciei da cadeira presidencial, eu próprio fui ções Exteriores.
.
_
_
recolher os dados reclamados, a fim de ql}.e pudesse oferecer,
O Presidente Ibsen PinheirO-solicitou dos Líderes a manineste instante, ã Casa, os esclarecimentos indispensáveis, que festação das respectivas Bancadas~ no que foi prontamente
capacitassem os Srs. Senadores a votar essa matéria, com
atendido pelo Líder do PT, no nobre Deputado José Dirceu,
pleno conhecimento de causa.
pelo Sr. Deputado Roberto Franco e outros Srs. Deputados.
A advertência do nobre representante da Bahia, que reco- Enfim, a matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados,
nheço como um dos mais atuantes Senadores 9e~t-ª Casa 'pàr alí ter-se completada a sua instrução, respeitadas as nortodos são indiscutivelmente atUantes, maS é éxemplar a atua- mas regimentais daquela Casa.
ção do Senador Jutahy Magalhães - faz com que a PresiSomente em razão disso, o Presidente Ibsen Pinheiro
dência, ela própria: a··partir de agora, inst:fua--a -Ordem do firmou os respectivos autógrafos e os enviou a esta _Cas-a,
Dia, examinando a respectiVa documentação.
permitindo, portanto, que a inclusão da matéria s_e fizesse
Se é certo que _a equ_ipe de que se cerca a Presidêflcía, na Ordem do Dia desta sessão.
Estou despachando esta matéria originária da Câmara
na Secretaria-Geral da Mesa, é devotada no cumprimento
dos seus deveres funcionais, não-me põSSO eXimir, para- não dos Deputados, agora, para que seja apensada ao processo
me submeter a esse vexame da noite de hoje, de ir buscar, respectivo. E uma cópia será, neste instante, remetida ao
junto à Câmara dos Deputados, a documentação pertinente Senador Jutahy Magalhães e~ até o final da noite de hoje,
a esta matéria, sem deixar transparecer que haja qualquer aos gabinetes de todos os Srs. senadores, pai-a que esta Casa
tenha absoluta certeza de que, dirigindo-a como o faço agora,
dúvida nos autórgrafos originários daquela Casa e firmados
pelo seu eminente Presidente Ibsen Pinheiro, que é uma das nas limitações das minhas possibilidades, possa ter sempre
o respeito e o acatamento dos meus pares, menos por mim
figuras mais preeminentes da vida pública nacional.
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e mais pelas responsabilidades decorrentes do exercício do
cargo que ocupo.
-- -~~--Eram estas as explicações da Mesa, antes de submeter
à matéria à votação.
A Presidência retOrn(\ a palavra ao nobre Senador Jutahy
Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Sr. Presidente, não
vou debater com a Mesa, primeiro, porque não há necessidade
nenhuma de debate para isto.
Tenho lutado aqui no Senado, já há algum tempo, para
que esta Casa tenha o tempo necessário para: eX~_~irü~:r_ as
matérias que chegam ao nosso conhecimen_to e à nossa delibe~
ração. Vejo com tristeza que V. Ex~ levou para um- Outro
lado esta questão e, prinCipalmente, que V. Ex• fez referência
à Assessoria da Mesa.
Fui tomar essas infonriações na Câmara porque fé"Cebi,
do Deputado Mauro Borges, uma comunicação a respeito
do que tinha ocorrido na Comissão de DefeSa Nacional, que,
em duas propostas, haviam sido feitas modificações rio acOido
nuclear. E na Comissão de Defesa Nacional da Câmara, por
14 votos a 2, segundo o mesmo Deputado, teriam sido aprovadas essas duas modificações.
~-----O
- Eu não tinha conhecimento perfeito de qual o argumento
utilizado para aquelas modificações. Então, preocupaclO em
tomar ciência das matérias que tenho que_- votãr;- pfoCUrei
me informar sobre a questão; na Câmara, não cOnsegui saber
nada a respeito da recomendação da Comissão de Defesa
Nacional e, ao perguntar se seria possível, aqui no Senado,
com o parecer- porque deveria estar, então, no Senado,
esse parecer- extra-oficialmente, disseram-me que não estava no Senado, porque não havia sido remetido para cá.
Por esse motivo, eu quis saber se o Deputado MauroBorges tinha ou não razão quando trouxe ao conhecime_nto
de vários Srs. Senadores essa proposta da Cotitis-são de DefeSa
Nacional. Aí, tive o cuidado de verificar, porque também
me foi dito que nós, no Senado, não tinhaÍnos condição nenhuma de aprovar qualquer modificaÇão do tni.tã.do,_porqlle tal
matéria não recebe emendas. Também tive o cuidado, Sr.
Presidente, de procurar no Senado Federal afraVéS-do Prodasen - se havia algum precedente de modifiçaç~o de tratado
- e está aqui o processo, de 1961, que sofreu modificação
com emendas, uma que acrescentou um parágrafo e outra
que suprimiu outro. Portanto, há um precedente de modificação de processo no Senado.
- É esse o cuidado que tenho, procuro saher das matérias
antes de votá-las e, por isso, passo lutar para que não continuemos a votar propostas com· 54 assinaturas. A assessoria da
Mesa não tem culpa quando se empurra um requerimento
de urgência, como sói acontecer no final de qualquer sessão
legislativa. Não é a assessoria da _Mesa que rem _culpa, não
'são os Srs. Senadores os culpados. São aqueles que nos mandam os processos já deliberados para apreciação e que não
podem ser modificados no Senado.
Sr. Presidente, verifiquei -aS informaÇões a respeito da
assinatura desse acordo em Viena. Não quero criar nenhum
problema de ordem internacional, porque informaram-me que
dois presidentes estariam se dirigindo àquela capital para,
amanhã, assinar esse protocolo. Estaria na dependência da
aprovação dessa matéria. Declarei que não criaria problemas
com relação à aprovação, como não vou criar, fiiáiftam.bém
quero protestar para que não se faça mais issO. -
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Esse processo foi examinado durante oito m~ses na Câtpara dos Deputados. Oito meses! Votaram o processo na semana
passada e não mandaram os autógrafos, nem para nos dar
tempo de verificar. Pãssãtam-se vários- dias antes ·que aqui
chegasse o processo, e quando chegou não estava completo.
Qual é a culpa do Senado? Sr. Presidente, ninguém aqui
tem culpa. A culpa vem de lá. E a culpa, se tivermos, é
a da omissão. É a culpa de aceitar que continuem fazendo
isso conoscO. Se não -houver resistência, contiD.uaremos ãssim,
fazendo discursos, protestando-- ''realmente, eStão fazendo
isso; não deveriam fazer; mas vamos votar".
Se não houver resistência do--senado, sr: Presidente, isso
continuará eternamente. E se dermos um exemplo, não digo
neste caso, mas num processo de significação, talvez, daí em
diante nunca mais façam isso com o Senado.
- É isso, Sr. Presidente, o que quero-dizer.
Não vou pedir verifícaçâo de- quorum; não vou perder
tempo, pois há número suficiente aqui hoje. E disse também
que, se não tivesse quorum não pediria verificação.
·
Repito, Sr. Presidente, não vou criar problema, mas quero_ respeito a esta Casa. E isso s6 pode ser conseguido se
houver a rebeldia, a rebelião dos Srs. Senadores, para evitar
que a Câmara continue agindo como vem agindo conosco.
Era o que tinha a dizer. (Muito beml Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A Presidência, antes de iniciar o processo de votação da matéria,
esclarece ã Casa que o posicionamento adotado em relação
a essa matéria não é inusitado na atual Sessão Legislativa.
Quando, há cerca de 40 dias, um reglstro da imprensa,
atribuído ao Deputado e ex-Senador Jamil Haddad, alcançava
a imagem e a dignidade desta Casa ao alegar que se votava
matéria fraudada, fui eu próprio, como fiz agora, incumbido
de.apurar a veracidade daquela assertiva. Num tempo recorde,
obtive, como agora se registrou, as notas taquigráficas e, mais
do que isso, a fita magnética com a voz do então senador
que, em razão dos seus encargos parlamentares, se esquecera
que, de fato, ele próprio emitira parecer em torno da riiatéria.
E S. Ex• teve realmente a grandeza,_ diante da sua própria
võZ, de dizer que não se arriscaria em con.t"eitá-Ia, niillficãndõ,
irretorquivelment_e, a es<frúxula versão d:!v_~lgadé!:_nos principã.is órgãos d3.-iinj:>tensa nãcional. A voz e o parecer realmente
eram dele. Isso foi o que ocorreu há 40 dias, porque esse
tipo de dúvida não pode remanescer no espírito de nenhum
Senador.
Daí por que, com a firmeza de quem deve_ proceder em
assunto dessa gravidade, eu próprio fui apurar exatamente
a Votação da matéria na Câmara, embora estivesse dispensado.
de fazê-lo porque tanto o regimento do Senado como o da
Câmara preceituam expressamente isso. Diz o Regimento da
Câmara:
"Art. 20.0: ................................................ .
§ 1' Os autógrafos reproduzirão a redação final
aprovada pelo Plenário, pela Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, se terminativa, ou o texto
do Senado não emendado."
O Regimento do Senado Federal prescreve da mesma
forma:
"Art. 329. Os autógrafoS reproduzirão a redação final, a_provada pelo Plenário, ou o texto da Câmara, não emendado."
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Com esses esclarecimentos apreciaremos a matéria com
as nossas explicações reiteradas agora ao Plenário. Todas as
dúvidas que possam surgir na apreciação de qualquer propo~
sição cabe a mim, a mim exclusivanlente, a responsabilidade
diante do Plenário. Não é responsabilidade da equipe que
me cerca, por mais competente e devotada que seja. A inim
sim. Eu é que respondo perante os Sfs~ Se!:tadores, é pela
própria equipe que comando nesta Casa.
_ _
Portanto, com esses esclarecimentos, vamos passar à
*JI!Preciação da matéria.

O Sr. Maurício Corrêa -Sr. P-residente~- se- a· rii3.téi-ia
está em discussão;gostaria de usar da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Estamos
apreciando o requerimento de urgência para essa matéria.
O SR. !'RESIDENTE (Mauro Benevides}.:.... Em votição.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pernianecer
sentados. (Pausa)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria.
"DiscUssão, em turno único, do Projeto de Decieto Legislativo n" 143, que aprova o texto do acordo
para o uso exclusivamente pacífico da energia nuclear,
assinado em Guadalajara em 18 de julho de 1991, bem
como o "texto do protocolo adicional sobre privilégio
e imunidades ao· acordo em epígrafe, firmado em Brasília em 20 de agosto de 1991, os dois celebrados entre
o Governo·-aa República Federativa do Brasil e o Governo-da República Argentina. Dependendo de parecer da Comissão- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Solicito do nobre Senador Amazonino Mendes o parecer
daquele órgãu técnico· sobre essa importante matéria.
O SR. AMAZONINO MENDES (PDC"" AM::Pani pro·
ferir parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, trata-se de matéria binacional, originária ne_Cessariamente do Executivo, para apreciaçãO -do-Congresso brasi-:
leiro, recentemente aprovada na Câmara e ora sob a nossa:
análise. Trata-se de acordo bilateral sobre atividades nucleares
entre as duas nações coirmâs: Brasil e Argentina.
Verifica-se-, Si. Presidente, -para não nos alongarmos na
análise de todo o projeto, que ele traz trés pontos básicos.
O primeiro, cjue é uma espécie de -corituiiid3.de internacional,
diz respeito ao sentimento de todas as nações. É a proibição
de se praticar~ dentro do sistema de domínio da atividade
nuclear, por sua vez, atividade bélicas. Tanto é que o projeto
em si proscreve, de modo genérico, qualquer atividad~ bélica
sujeita a explosivos. Isso porqu·e fica muito difícil distinguir
nas açõ-es~ nas ativídades nucleares o que Poderia ser ou não
explosivo.
O projeto traz ainda uma espécie de zelo para a sua
operacionalidade; uma contabilidade comum e das partes sobre todo o sistema praticado pelas nações, ambas signatárias
do acordo.
Com esse fim específico de coordenar e controlar_as açõ_es,
preconiza-se a criação de uma agência comum aos dois pafses
para administrar um acordo.
A Ultima parte desse tratado porta tão-somente normas
de Direito Internacional, evidentemente, normas essas resultantes, origínárias da discussão diplomáticas entre as duas
.nações.
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A Câmara dos Deput.ados aprovou e, segundo nosso entendimento, a aprovação originária da Câmara é extremamente satisfatória. Todavia, embora sendo esse o entendimento do Relator, chega-nos às mãos também uma emenda
apresentada pelo ilustre Senador Eduardo Suplicy com respeito ao art. 89 , mais especifícarnente às alíneas f e g.
_ Essa emenda que vou passar a ler visa, segundo ç ilustre
Senador, resguardar o direito do Congresso em relação a tratados outros que possam originar-se Sobre o tema entre os dois
países com terceiros. Entende o ilustre Senador que oeõrria
uma espécie de carta branca, no caso à agência coordenadora
das ações entre as duas nações.
.
Vou ler, na íntegra, a justificativa da emenda apresentada
pelo ilustre Senador:
Eviçl_~nte que o ato de representar as partes, o Brasil
no que nos interessa, perante terceiros· (pafses ou agentes)
implica em celebrar acordos e protocolos com outro nome,
os quais, depois de efeti,'ados_._ e~ raz_ão da ampla divulgação
que -teriam pe1os -meios de comunicação, iriam criar situação
internacional de fato.
O referendo a que se reporta o art. 4~, !ncisos I e)QV,
da Constituição passaria a ser um problema de administração
politica da questão nuclear, sujeitap.do o País a retaliações
econômicas e tecnológicas se o Congresso não viesse a aceitar
a decisão adrede tomada pelo Executivo que, pelo texto proposto na ãlfnea r do art. 89 do Acordo ora em exame, teria
em mãos uma carta branca e de fato ficaria sem ter como
resiStir às pressões contumazes a que SOplOS submetidos e
que aS pessoas de bom-senso não podem negar. __ _
Para reconhecer esse efeito espe"rãdo,- seria preciso, -no
mínimo, que o alínea r previsse a expressa autorização das
partes, caso a caso de cada representação, tudo sujeitado
ao Congresso Nacional como prevê o inciso XIV do art. 49
da citada Constituição.
Enfatiza-se aqui que não se trata apenas de aspecto constitucional, trata-se, em verdade, de aspecto da defesa nacional
que considera o universo de pressões e contrapressões onde
está imerSo o nosso País.
A propósito da emenda apresentada pelo ilustre Senador
que diz respeito exatamente às alíneas f e g do art. 89 , que
foi aprovado na Câmara, leia-se alínea r e leia-se alínea g:
"f) representar as partes perante terceiros no que
concerne à aplicação do SCCC - Serviço Com um de
Contabilidade e Controle."
Isso evidentemente com relação às partes, no que diz
respeito às atividades nucleares.
"Alínea g) celebrar acordos internacionais com expressa autorização das partes."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Relataria entende que
o zelo apresentado pelo ilustre Senador Eduardo Suplicy, de
certa forma, proce-de. É inequívoco que ê constitucional. É
um direito do Congresso Brasileiro referendar tais acordos.
E, por ser constitucional e esse direito ser ínsito ao Congresso
e saltar aos olhos, é evidente que a Câmara dos Deputados
ao aprovar a matéria, não se descurou disso, tão-somente
aco;r_dos_desse jaez portam normas idêntiCis, iguais, cabendo
a cada Nação,_no_ caso, respeitar as suas Cartas Magnas, como
é o ciso _do Brasil. Não se poderá subtrair do _acordo essã
norma, que é universal.
Dessa forma, o nosso parecer é, de acordo com a Câmara,
contrário a emendas.
É o parecei; Sr. Presidente .

Dezembro de 1991

DIÁP.íi:l"Db CONGRESSO NACIONAL (Seçao II)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer
do nobre Senador Amazonino Mendes conclui favoravelm,~nte
ao projeto e contrário à emenda:.
Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. l 11 ~Secretário.
É lida a seguinte
EMENDA DE PLENÁRIO
orereclda ao Projeto de Decreto Legis-lativo Dil43,
de 1991 (n' 137, del991, na Câmara dos Deputados).
EMENDA N• I - ALEN
Suprima-se do art. VIII, as alíneas f e g.
Justifieaçáo
É evidente que o ato de ..representar aS partes .. (o Brasil,
no que nos interessa) "perante terceiros" (países ou agencias,
é e-vidente) implica em celebrar acordos e protocolos com
outro nome, os quais, depois de efetivados,_ em razão da ampla
divulgação que teriam pelos meios de comuniCaÇão, iriam
criar a situação internacional de fato. O referendo a que se
reporta o art. 49 incisOs I e XIV da Constituição passaria
a ser um problema de administração política da questão nuclear, sujeitando o País a retaliações económicas e tecnológicas
se o Congresso não viesse a aceitar a decis~9 adrede_ tomada
pelo Executivo que, pelo texto proposto no inciso O do artigo
VIII do acordo ora em exame, teria em mãos uma carta branca
de fato e ficaria sem ter como resistir às p:l-ess6es contumazes
a que somos sub.Q.tetidos e que as pessoas de bom senso não
podem negar. Para arrefecer esse efeito esperado seria preciso,
no mínimo, que o inciso f) previsse a expressa autorização
das partes, caso a caso de cada representação, tudo sujeitado
ao Congreso Nacional, como prevê o inciso XIV do art. 49
da Constituição. Enfatiza-se aqui que não se trata, apenas,
de aspecto constitucional; trata-se, em verdade, de aspectos
da defesa nacional que consideram o universo de pressões
e contrapressões onde está imerso nosso País.
Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1991. -Eduardo
Suplicy
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) .....:completada
a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto, em
turno único.
O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, peçO a palavra
para ·encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa.
O SR. MAURÍCIO CORRil:A (PDT-DF. Para encami·
nhar. Sem revisão do orador) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu gostaria de deixar clara aqui a posição do meu partido
a respeito dessas votações que se acumulam no final de ano.
Entendemos que há, sem dúvida alguma uma cultura equivocada do Congresso, no fhiãl do ano, com relação às votações
que temos que empreender.
A Câmara dos Deputados, por força do art. 64 da Constituição recebe dos Tribunais Superiores e da P~esidênchi dã
República as matérias de inicia_~iva dessas entidãdeS:.-P-O!iarlio
a Câmara dos Deputados inicia ã. vot~çáo. ~6 Que 9s _PTõ_~essos
de votação e discussão ficam acumuladOs para o final dõ -ano
e a sobrecarga, péittanto, recaí sobre nós.
Entendo, Sr. Presidente, Srs. Senadores Que- nece$s_ha~
mos de um critério-, porque há determinadas matérias qUe
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precísainos votar. Embora se reconheça ser sob um aspeCto
açodadt)1 _temos que contribuir exatamente com a votação,
porqUe são ·problemas, às vezes, nacionais e que precisam
ser eqüacionados.
De sorte~ Sr: Presidente, que a manifestação do Senador
Jutahy Magalhães tem de nossa parte, .toda acolhida. Por
outro lado, entendo que devemos nos posicionar acerca de
determinados projetes que, embora contendo esse vício, não
pbdem ser adiados. O nosso partido posiciona-se no sentido
de examinar essas questões, mas, seguramente, aliamo-nos
a esse pensamento, desde o ano passado_, para que se evite
essa sobrecarga no final de ano.
Ontem, na verdade, ocorriam-me algumas dúvidas sobre
a aprovação desse tratado, principalmente quando o ex-Senador Mauro Borges, hoje Deputado Federal, trouxe um documento para o nosso conhecimento.
Entretanto, hoje, interei-me, Sr. Presidente e Srs. Senadores, de todo o seu conteúdo e votarei com absoluta consciência. Se existe um projeto que voto tranqúilo, é exatamente
esse que autoriza esse acordo.
Existem dois tratados a respeito de energia nuclear que
nos afetam. O primeiro é o Tratado de Não-Proliferação de
Armas Atómicas, do qual o Brasil não é signatário, porque
impunha restrições onerosas e dificuldades à soberania brasileira,_ ao nos atar às determinações que contêm; e o Tratado
de Tlatelolco, firmado pelo nosso País, que reúne restriçõe
impostas a uma determinada área; quer dizer, ao nosso Continente.
O que esse tratado visa? Se algum Seilador tem alguma
dúvida, gostaria de esclarecê-la caso mereça a atenção. O
tratado que o Brasil se propõe a concretizar com a Argentina
resume-se a uma fiscalização contábil, através de um organjwp ,que será composto por funcionários brasileiros e argen~
tinos.
Qual a finalidade da assinatura desse tratado neste momento? Por que entendemos _que este tratado tem que ser
coilfiimado e referendado neste instante? Porque se apresenta? perante a comunidade internacional_._ sobretudo perante
a Agência Inteinacional de Energia Atómica, como. uma conti'ibuiÇão de boa Vontade do Brasil, que pretende realmente
deixar ãs claras a sua ação no campo da energia nuclear.
·.----.o.- J>o.rtantQa_as_sjnatura deste ato, com a presença dos Presidentes, das duas nações em questão e diante da comunidade
internacional, traduz, Sr. Presidente, a primeira demonstração
exatamente da eficáCia dos nossos propósitos.
Pela constituição, pela ~ossa formaçªo.) nã_o qu~r.emos _
a energiã afômiéà como u_m recurso à fabricação de bombas
para destruir a humanidade, mas como uma contribuição para
melhorar a vida neste Planeta.
Consciente de que estou votando com absoluta tranqüilidade, encaminho favoravelmente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi·
dência concede a palavra ao nobre Senador Aluízio Bezerra;
que deseja discutir a matéria.
A Presidência esclarece que, no tocante a essa matéria,
falará um orador por bancada.
O SR. ALUÍZIO BEZERRA (PMDB -AC. Pai'à-<;iiscutir. Sem r~Visã_o _do-orador.)- Sr. Presidente, no que concerne
à apreci8.Çã0-- deste tratado, sem descer ao mérito, no que
toe-ª ~o seu aspecto formal, embora a emenda apresentada
seJa póssufda da melhor intenção, todavia, em se tratando
da aprovação de um tratado, a apresentação de emenda em·
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qualquer um dos parlamentos dos países signatáijQ_s__ fere _Q
direito internacional.
Quando tratamos do direito interno, o sujeito ~e Cü!~iJo
é o cidadão, é pessoa jurídica criada pelo direito interno:_
Entretanto, no que concerne o direito internaciqnal, a pessoa
de direito é o Estado soberano, e a ele não cabe impor r~gr~s
a outro. Isso é princípio básico, fundamenta~. que o:rientª
e norteia o direito internacional, sobretudo no que concerne
aos tratados e acordos internacionais. De maneira que havia,
a melhor das intenções de emendar, de corrigir, mas é tqtalmente impróprio que um País soberano queira, através do
seu parlamento, aplicar, ou determinar regras para serem obedecidas por outro País soberano. Essa é a questãq q_º'~__ cli_fere,
o direito inte-rno do direito internacional. Portanto, Sr. Presidente, cabe, sim, ao parlamento de um País aprovar, ou rejeitar, mas emendar é totalmente impróprio de"ntró da apreciação
das regras que norteiam, que fundamentam o Direito Internacional.
Portanto, estamos de acordo, manifestamos também nossa opinião com relação ao mérito em apoio ao tratado e contra
a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Continua
em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votaÇão ó projeto sem prejuízO da emenda.
O Sr. Pedro Simon - Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O Sr. Humberto Lucena - Sr. Presidente, peço a palavra,
como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Pela Ban·
cada do PMDB, encaminha a matéria o nobre Senador Pedro
Simon; e a seguir o Senador Humberto Luce-na anuncia o
desejo de falar como Líder do Partido.
encaminhar.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB -RS.
Sem revisão do orador.) -Sr. PresÍden~e. $rs. ~_epaQQ.r_e_s~
em primeíi"O lugar, lamentamos que uma matéria dessa natureza, exatamente o Senado da República não tenha condições
de discuti-la com a profundidade necessálja, como salienta,
muito bem, o nobre Senador pela Bahia.
Em segundo lugar, queremos deixar claro, muito claro,
que a dúvida que foi suscitada na -Câmara dos Deputados
é a mesma que -encontramos também nesse Senado Federal
é de tradição, é profunda, com relação a este País. O_:S-!ªSil
tem uma posição marcante com relação--A--política _nuclear,
o Brasil é um País pacífico, que nunca se ptedcil.pou em ter
armas nucleares, mas o nosso País sempre teve_ a sua d_ignidad~
e a sua independência. A sua posição éibsOlU1:3.mente conhecida, a nível nacional e internacional. Passaram-se os gover-nos, os democráticos, os governos militares, ma-s essa posição
foi absolutamente respeitada.
O Brasil buscou o diálogo com a Argentina e nós, inclusive, salientamos como um êxito extraordinário, a visita do
Presidente brasileiro à produção de átomos da Argentina,
bem como o encontro, em São Paulo, dos Presidentes Alfonsin, e José Samey.
-A nossa dúvida com relação a esse prc)jeto é muito siJl_gela,
e é a mesma levantada da sobre os dois itens lá na Câmara
dos Deputados. S_~ Ex•, o Ministro das -~elações Exteriores
em exercício, telefOnou a vários senadOres incitiSJVe- a nós,
dizendo com toda clareza que nada pode ser feito sem que
o Congresso seja ouvido, que essa _Comiss&o que criaram,
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não pode firmar nenhum acordo
sem a audiência_dc_ste Congresso.
A dúv!da que se ~em, Sr._ P~e~_ic;le_nte,_ ajn_tf!r_r~gação _que se
f~ é e_xata~ente essa: está_o Brasil, oeste momento, abrindo
mão da sua independência? Está se sujeitando ã posição lá
de fora a qual até hoje não _tin_ha se submetido? Estamos
nós ã me:.:_cê de çl;i_~r uma comissão_Brasil/Argentina, fazendo
com que, a nível internacional, essas posições venham aqui
interferir na política interna deste País? Essa é a interrogação,
_es~<!..~--ª- çtyyjçl~_ ~ i~SQ __que fez co_m que a comissão da Câmara
pusesse abaixo aqueles dois dispositiVos.É muito séria essa votação. Repito, é muito séria, porque
-~nyolve a tradiç_ã_o __ des.te__ País e deste Congresso Nacional.
O Ministro das Relações Exteriores, falou com vários Senadores, inclusive C0!71igo. E disse, com toda clareza, que a interpretação que fazem desse_ acordo - a não ser os entendimentos da Comissão Brasil-Argentina - essa comissão não
poderá firmar qualquer tipo de acordo com organismos internaç_iona~s sem que_pas·se pela apreciação desta Casa.
Se é assim, tudo bem, caso contrário, estão faltando com
a verdade a este Senado.
É o que o Ministro das Relações Exteriores disse a mim?
É uma interpretação que estamos dando.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é muito iinportante qlle
se- interprete essa matéria, porque não se pode, a nível de
nada, mudar uma posição adotada por este País, que é a
de manter a SWJ. dignidade.
Queremos abrir mão da nossa independência? Tudo bem.
Queremos abrir mão da nossa autonomia?
Queremos fazer com que a nossa disposição clara, como
todos sabem, ou há alguém neste Senado que tenha alguma
dúvida de que não temos nenhuma preocupação com arinas
nucleares?
Sabemos e temos a convicção de que o Brasil não se
preocupa em ter armas nucleares. E o nosso acordo com a
Argentina é exatamente nesse sentido. O que não aceitamos
é que os americanos, aqueles que têm armas, -o clube dos
que as têm, venham ditar normas, regras para nós, brasileiros.
Isso é o que não aceitamos.
Estamos abrindo mão desse princípio que é muito claro
e o Congresso está votando celeramente sem dar chance às
comi~sões do _Senado para que estudem em profundidade maw
téria dessa natureza.
Creio, na palavra das pessoas que falaram comigo, na
palavra da Câmara que revogou a decisão da Comissão de
Segurança, na palavra do Ministro das Relações Exteriores,
Erilbaixa:dor Coimbra, falando·me pessoalmente como a vários Senadores, inclusive ao Líder do PMDB, de que essa
é a maneira correta de ser.
Tenho o maior respeito ao Presidente da República; sei
que Sua Excelência está na Europa e, que precisa ter motivo
para a sua viagem. E, o motivo é este. Então, se de repente
se não tem nem este motivo, o que foi fazer na Europa?
Então, ternos que correr para dar chance para que o Presidente
diga que foi à Europa para assinar esse tratado. Sei que não
fica bem_o ?x:esiden~e_d~ República estar lá na Europa, provavelmente com o Presidente da Argentina e não poder assinar
~~sa matéria_._ - __Lpuge de nós criarmos preocupação a Sua Excelência
o S_enhor Presicie_nt~, mas, também._ longe de nós imaginármos
que o Senhor Presidente, por conta própria e sem ouvir esta
Casa, altere uma posição que é nossa tradicionalmeiJte deste
País. Que ·veio do Regime Militar, que o Presidente José
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Sarney manteve, estamos mantendo e que não me parece
que deva ser mudado. Pelo menos que seja mudado sem sabermos que está sendo mudado. É a única coisa ridícula que
pode acontecer. Estarmos votando sem saber o_gue estamos
votando. Para mim os Art. n~ 7~ e 8Q e os rtens têm uma
interrogação. Preferia não votar Coni essa inteirogação~·
·
Preferia que essas iriieiTogaçóes fossem melhor esclarecidas. A votar, faço-o dizendo que a palavra do Ministro
das Relações Exteriores é a de que nós estamos mantendo
a mesma posição e que a interpretação desse acordo é exatamente de que ele é feito entre Brasil e Argentina, d~ntro
dos tennos de pacificação, de integração e de troca de intercâmbio entre os dois países. Mas a comissão que sairá de
Brasil e Argentina não pode, sob nenhuma hipótese, fazer
qualquer tipo de concessão a qualquer organização ·internacional, sem que passe por esta Casa.
É isso, Sr. Relator? É essa a informação? É isto que
estão dizendo? Vamos escJarecer, mas que o meu pronunciamento deixe isso muitO claro em todas as letras.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) ·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao Líder do PDS, Senador Esperidião Amín.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS -SC. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente: quero ser
muito breve. Desejo solidarizar-me com a Mesa, pela diligência que encetou quando foi instada a tal pelo Senador Jutahy
Magalhães, quando desejo congratular-me com a_ diligência
do Senador Jutahy Magalhães e, também, com o serviço de
inteligência de que dispõe, que permitiu à Casa,-liderada pelo
Presidente, neste dia, apreciar esta matéria sem incorrer continuadamente no grave equívoco que a omissão poderia ensejar.
O primeiro episódio que nós viVemos aqui da suspensão da
sessão em nada nos envergonha. Pelo contrário, mostra que
a Mesa atua com transparência e que o Plenário tem, principalmente na experiência de Parlamentares da qualidade do Senador Jutahy Magalhães pessoas atentas e prestantes. Não há
conflito; há convergência e concorréncia na busca de ·se fazer
o melhor - creio que esse registro deve ser f~HO. -Eu_ não
saio envergonhado do incidente. Saio, siriCerat!iente, orgulhoso, inclusive pela grandeza com que a Mesa se houve.
A minha segunda observação vai quase que no mesmo
sentido. Só não saio inteiramente feliz, porque um dos meus
primeiros sonhos como político foi entender um pouco deste
assunto. Eu lia, quando muito jovem, acerca das intervenções
que fazia no Senado da República, da década de 70, um ilustre
conterrâneo do Presidente Mauro Benevides. Refiro-me ao
Senador Virgílio Távora, que foi, sem demérito dos seus contemporâneos, provavelmente o Senador que mais se aplicou,
na época, no estudo da questão nuclear, da energia atômica
e na elucidação dos acordos nucleares que o Brasil firmou
à epoca.
Pena que cada um de nós gostaria de, na mesma senda,
poder oferecer a sua contribuição no esclarecimento deste
acordo que nos cabe aprovar. Não estamos podendo fazê-lo
com a profundidade necessária, mas aqui com o Senador Amazonino Mendes desfez a principal dúvida que tinha. Entendo,
sinceramente, que a preocupação do ilustre Senador Pedro
Simon - que está resumida, na minha opinião, na alínez.
g, do art. s~- pode ser considerada por nós como não procedente. Para concluir proponho-me, autorizado p_elo Líder
Oziel Carneiro, ao--anunciar o-voto favorável aa-Baiicada
do PDS à aprovação do acordo e faço uma sugestão. Já que
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não tivemos a oportunidade de debater o assunto preventivamente e_ ele não se esgota hoje- amanhã estará nOvamente
suscitado em Viena - faço desde já a proposta para que
na primeira sessão da próxima sessão legislativa, ou seja, dq
ano que vem, tenhamos a presef!ç~ _D_o plenário do Senador
-e não na Comissão de Relações E·xteriores e Defesa Nacional- do Ministro Francisco Rezek, com tantas informações
e assessoramento quanto seja necessário para esclarecer o
Senado sobre o voto que estamos dando nesta oportunidade
e seremos instados a novamente dar no curso d_os. acordos
e negociações qo.e a questão nuclear e a sua fiscalização exigirá
do Brasil.
Era essa a minha preocupação.
O Sr. Ruy Bacelar- E a preocupação do Senador não
tem razão de ser?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - O texto está de um jeito
que a preocupação_está sanada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Como Líder,
co~cedo_ a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Como
Líder, para encaminhar.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores.
Também a exemplo do Senador Maurício Corrêa, eu estava
preocupado, ontem, com alguns aspectos desse acordo para
o uso exclusivamente pacífico da energia nuclear assinado
em Guadalajara, em 18-7-91, pelo Brasil e pela Argentina.
Algumas informações me foram transmitidas pelo Deputado Mauro Borges que é, como sabemos, um homem público
rriuíto competente e, sobretUdo, versado há algum tempo nes-sa matéria. S. EX~ manifestou~a süá dúvida a respeito de alguns
itens deste acordo e trouxe-me em mãos cópia do parecer
da C.omissão de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados,
que concluiu por um substitutivo no qual se aprovava o Acordo, com ressalva dos incisos F e G do art. VIII.
Li, atentamente, esse parecer da Comissão_ de Defesa
Nacional, bem como o substitutívo; que por sinal foi rejdtado
pela Câmara dos Deputados, ao aprovar este Acordo na sua
íntegra.
Inicialmente devo dizer que há uma controvérsía muito
grande em torno da competência que teria ou não o Congresso
Nacional de aprovar apenas em parte trataçios e acordos inter- _
nacionais. Ainda há pouco o nobre Senador Alufzio Bezerra
assomou à tribuna para defender a tese de que os acordos
internacionais ou são aprovados ou são rejeitados, na sua
totalidade.
Entrentanto, o nobre Senador Jutahy Magalhães reportou-se , há alguns minutos, a uma precedente que teria ocorrido no Congresso Nacional em relação a um acordo que
foi aprovado apenas parcialmente nos idos de 1961. Mas essa
tese jurídica está sendo examinada,_e eu mesmo, com a minha
assessorià, piocufo aprofundar-me nela. O de que se trata
agora, Sr. Presidente. Srs. Senadores, é do mérito deste Tratado.
Devo dizer ao Sr. Presidente e aos Srs. Senadores que
a minha bancada vai votar com restrições às duas alíneas
do art. VIII que a Comissão de Defesa Nacional pretendia
recusar.
O art. VIII estabelece:
"Art. VIII Serão faculdades da ABACC -AssodaÇão- Brasii-AÍ"geniina (que vai- implemeniar a- execução desse acordo):
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,.f); :rek>.~esept3r as partes perante terceiros no que
con~~'à:aplica~ão do SCCC; ·
.

g) celebrar .a~ordos internacionais, com expressa
autorização das Partes;"

A mim, me parece, Sr. Presidente, Srs. Senadores, salvo
melhor juízo- e por isso vamos vo.tar apenas com restrições,
e não o acordo na sua totalidade, o que faria se estivesse
convencido do contrário - que a alínea g, que foi a mais
combatida, onde se lê ucelebrar acordos internacionais com
expressa autorização das partes, não tem tanta gravidade,
porque a ABACC só celebrará os o~~rqs_~_CQ~c!9s _Ül~c;:rna
cionais se, c01D.o diz o texto, houver expressa autorização
das partes envolvidas, isto é, do Brasil e da Argentina. Mesmo
assim, esses acordos seriam encaminhados ao Congresso Nacional, porque eles são assinados ad refereodum do Congresso
Nacional. Pela Constituição Federal, portanto, o Congresso
é que dará a última palavra a respeito de qualquer novo acordo
internacional que seja celebrado através de~a entidade, com
a ~nuência prévia do Brasil e da Argen:tlna.
Ademais o projeto de decreto legislativo aprovado pela
Câmara dos Deputados e agora apreciado pelo Senado Federal, no seu art. 1'i', aprova o texto do Acordo para uso e-xclusivamente pacífico da energia nuclear e insere um parágrafo único,
onde se lê:
"Parágrafo uoico. Seráo sujeitos à aprovação do
Cõiigtes-só Nacional quaisquer atos que põSS3:IiftesiJitar
em revisão do referido acordo, bem como qu·aisquer
ajustes complementares que, nos termos do art. 49,
inciso I da ConStituição Federal, acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao património nacional."
Portanto, não há duvida de que o próprio texto do projeto
de decreto legislativo estabelece uma cautela quanto a qualquer revisão, ou ·a qualquer ajuste complementar ao Acordo
_que ora estamo~ apreciando.
Desejo, afinai, ao proclamar, como já an-unciei, que a
Bancada do PMDB votará favoravelmente~ com restrição,
porém, às alfneas g e h do art. 8• do Acordo. Quero dizer
que o Brasil tem a tradição de País pacifista, tanto assim
que a Constituição de 1988 estabeleceu, como competência
da União, no seu art. 21, XXIII:
a) "Toda atividade nuclear em território naciOnal
somente será admitídã. para fins ·pacíficOs e mediante
aprovação do Congresso Nacional."
Sr. Presidente, Srs. Senadores quero Jemhi3.i- airlda que
no texto do Acordo, conforme_ me foi, hoje, esclarecido por
·assessores do Ministério das Relações Exteriores, o art. II
estabelece:
"Nada do que dispõe o presente acordo afetará
o direito inalienável das Partes de desenvolver a pesquisa, a produção e a utilizaçã-o da energi~nuclear çom
fins pacíficos, présélvando cada Parte seus segredos
industriais, tecnológicos e comerciais, sem discriminação, em conformidade com seus arts. 1'i', 3'i' e 49 . "
Era o que tinha a dizer.
O Sr. Eduardo Suplicy --Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ;- Concedo
a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy para encaminhar
a votação.
'
O SR. EDUARDO SUPLlCY- (PT- SP. para encami·
nhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, o Partido
dos Trabalhadores vota favoravelmente ao acordo, salientando, entretanto, ter apresentado a emenda que suprime do
art. 89 as alíneas f e g. E na medida em que tanto o Relator
quanto o Secretário da Mesa já leram a justificativa da mesma,
abstenho-me de fazê·lo.
Muito obrigado.
O Sr. Jooas Pinheiro - Sr. Presidente, peço a Palavra
para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Concedo
a palavra a V. Ex•
O SR. JONAS PINHEIRO (PTB-AP. Para encaminhar.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, vamos encaminhar
favoravelmente à aprovação da matéria, mas isso náo nos
exime do dever de mostrar a nossa quase que revolta pela
forma como a matéria chega até nós e, mesmo sem um aprofundamento dela, nos colocamos forçosamente no dever de
votá·la.
Parece que não se acredita na Constituição, pois ali está
estabelecid<? _qu_e a energia nuclear será sempre usada para
fins pacíficos e nunca para .fins bélicos. Salvo engano de minha
parte, no entanto, este é o sexto acordo que se faz e onde
se coloca um dispositivo dizendo que não se pode usar energia
nuclear para fins bélicos. Ora~ isso é ·uma redundância~ Mas, de qualquer forma, protesto. E não há incoerência
no meu pronunciamento, porque todos se recordam que dias
atrás votamos a matéria relativa à Zona Franca, que foi censurada porque não passou pelas Comissões.
Mas, naquele caso, houve debate, houve aprofundamento
da matéria, discussões que levaram mais de 15 dias, enquanto
neste, não. A matéria veio e, apressadamente, nos é colocada
para votação.
De modo que, com essas observações, encaminho favora·
velmente à aprovação da matéria.
- -O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Encerrado,
portanto, o encaminhamento de votação ...
O Sr. Amazonino Mendes - SI-. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra a V. Ex•.
·
O SR. AMAZONINO MENDES (PDC - AM. Pela or·
dem. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, gostaria apenas de prestar alguns esclarecimentos, já que estamos, de
qualquer sorte, apreciando esta matéria de forma inequivocatnente açodada. Dadas as circunstâncias, não cabe aqui culpar ninguém. Estamos vivendo um processo de prática já
há algum tempo e eu gostaria de prestar tais esclarecimentos,
porque na oportunidade que ~elatei a matéria era natural
que. se agUardasse posicionamento na Casa para que, se hou·
vesse eventuais dúvidas, a relatoria as pudesse dirimir.
Parece-me, então, Sr. Presidente, que as dúvidas todas
se cingem às alíneas f e_g do art.-89 • Segundo _o ilustre Uder
do PMD B_,_a própria Câinara, através de uma de suas Comissões, especificamelite, manifestou apreenS-ão com relação ao
resguardo da mat~ria no que diz respeito à celebração de
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e com isso· o ilustre representante do PMDB, não seguida, falará o Senador Chagas Rodrigues, que acena para
apenas por si, mas ta_mbém através do ilustre Senador Pedro a Mesa, solicitando a intervenção.
Simon, evidenciou suas apreensões, e culminou votando com
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Como Líder. ·Para
'restrições à matéria.
____ _
encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, S~
Eu me apressaria, Sr. Presidente, em poucas palavras, e Srs. Senadores, serei breve. Em primeiro lugar, desejo,
a tentar trazer algum aclaramento à proposta. Ocorre que neste momento, solidarizar-me com as manifestações que foo- projeto prev€- a criação da Agência Brasileiro/Argentina ram feitas aqui por nobres Colegas, nomeadamente os Senade Contabilidade e Controle diferente do outro órgão que . dores Jutahy Magalhães e Pedro Simon, com relação ao proé o serviço comum de Controle e Contabilidade de Materiais blema de tramitação das matérias, ou seja, com o fato de,
Nuncleares: Caberia a essa Agência - e esSe está sendo o muitas vezes, apreciarmos matérias em regime de urgência,
fulcro do problema - a representação das partes, perante já prestes a encerrar-se a Sessão Legislativa. E de fato, creio
terceiros, no que concerne à aplicação do serviço comum de que nunca é demais tentarmos obter, através de entendimento
controle e contabilidade.
com--a outra Casa, a Câmara doS Deputados, providênciasCreio que aí não resulta problema algum. Tenho a impres- que façam com que os projetas cheguem com o maior espaço
são que, por um equívoco, está se envolvendo a alínea r. de tempo, para que o Senado Federal possa apreciá-los sem
A alínea g que parece ser o motivo da apreensão dos ilustres a necessidade de recorrer ao instituto de urgência.
Senadores que aqui se postaram contra essa parte do acordo
Em segundo lugar, Sr. Presidente, com relação ao mérito
é que deve ser o nó górdio da questão, porque diz:
dª _questão, pretendia tecer algumas informações, mas, depois
"Celebrar acOrdos internã.cionais, com expressa de ter ouvido as palavras do Relator, nobre Senador Amazoautorização das Partes.,
nino Mendes, e as do Senador Josaphat Marinho, que expresM
Ora, aí deve-se entender partes como nações, países. sou a palavra cm nome do Partido, creio que não devo fazer
É evidente que esses. É evidente que esses aco-rdos só poderão nenhuma consideração adicional. Penso que a inãtéria -está
surtir efeito após a aprovação de acordo com ·as Jejs pertinentes sufiCientemente esclarecida, e vou mais além, considero que
este é um sentimento que recolho aqui, ouvi~do os Coiilpade cada nação soberana.
A propósito, o Senador Aluízio Bezerra Ingressou rapi- nheiros no Plenário. Daí por que, Sr. Presidente, limito-me
dadmente na matéria. E a preocupação do ilustre Senador apenas a dizer que o nosso voto será fa..vorável, e peço que
Su"plicy não era tanto com relação a esse pormenor; mas sim os Colegas nos acompanhem nessa conduta.
tão-somente à possibilidade de iníCio de acordo que seria pratiO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Antes de
cado através dos servidores dessa agência comum aos dois conce~er a palavra a9 pobre Senador Chagas Rodrigues, a
países, que porventura _pudessem criar foro inte.rnaciOnal, na_ Pre~idência sente-se no d<;ver de encarnar o sentimento da
imprensa internaciona.J' e posteriormente' esse acordo não Casa de reação -à-apreciação a essas matérias sem um ãmplo
fosse corroborado pelo Congresso brasileiro. De certa forma, e percuciente exame de todos os Srs. Senadores.
o zelo é um cuidado, como ressaltamos, digno de nota, mas
Cabe a mim, sobretudo, defender as prerrogativas do
impraticável nesse tipo de procedimento.
__
Senado Federal na apreciação dessa matéria. O nobre Líder
Enfiíri, o que eu gostaria de ressaltar, na relataria, é Marco Maciel agora enfatiza a posição que tem sido adotada
que o resguardo está extremamente garantido, porque ne- pelo nobre Senador Jutahy MagalhãeS e tantos outros. O Senanhum acordo desses poderá surtir efeito-sem a aprovação dor Jutahy Magalhães, inclusive, é autor de um projeto com
do Congresso. Tenho a impressão de que a obviedade, aclare- o qual eu já me solidarizei diante do próprio Senador, sem
za com que isso está- expressO dispensaria qualquer outro co- ter aindaadotado uma postura de coordenação para viabilizar
mentário, e, ao mesmo tempo, com mais calma, com mais o seu projeto que altera o Regimento da Casa.
vagar se poderá observar que nenhum dano poderá caus~r
Pretendo fazê-lo na sessão de amanhã, requerendo urgênà nação brasileira e muito pOuco ao Congresso Nacional.
cia para essa matéria. Apenas, desde já, desejo advertir aOs
O Sr. Josaphat Marinho- Sr. Presidente, ouço a palavra, Srs. Senadores, que chegou ao conhecimento da Mesa a informação precisa de que a Câmara decidiu hoje a concessão
para encaminhar.
de um abono aos trabalhadores brasileiros. Sei, também, que
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
caminha para o entendimento a chamada reforma fiscal. Todos
a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho.
_ esses au_t_ógrafos, quem sabe, poderão chegar à Casa amanhã.
O sR; JOSAPIIAT MARINHO (PFL- BA. Paraertcami- São matérias que vão demandar um aprofundamento e caberá
nhar. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, Sr-' 5 e Srs. a mim, arriscando naturalmente as incompreensões dessa posiSenadores: a minha declaração é, aliás, pessoal, porque acreM ção, que a mim cabe fazê-lo, defender o Senado Federal,
dito que o nobre Líder irá se pronunciar a respeito da matéria. mesmo diante de proposições dessa grandeza e dessa ampliQuero apenas esclarecer que vou votar o projeto por tude social; social no que diz respeito ao pFojeto dos trabalhaseus termos. Não recebi nenhuma informação do Sr. Ministro dores e, no que concerne à reforma tribUtária, o próprio cusdas Relações Exteriores. Louvo-me no projeto.
teio da máquina adminiStrativa federal. Portanto, essa posiRejeitando a emenda, não preciso entrar na tese da possi- ção, eu me comprometo a assumir. Apenas advirto ã Casa
bilidade ou impossibilidade de emenda, em tese. Se, porven- de que é uma posição de difícil comprimento, pnrque;a partir
tura, alguém ou algum órgão praticar qualquer ato além dos de amanhã, essas proposições chegarão ao Senado Federal
limites da Constituição, o -ato estará eivado de nulidade. E e cabe a mim -pretendendo falar, quem sabe, em nome
basta, para resguardar a nossa competência e a soberania de todos os Srs. Parlamentares, inclusive do próprio Líder
do Brasil.
do Governo, que foi muito explícito no seu posicionamento
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo - adotar uma posição que resguarde o Senado e lhe garanta
a palavra, como Líder, ao Senador Marco Maciel. Logo em a prerrogativa de examinar todas as proposições com pleno
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veja, isso traz também uma outra dificuldade de relaciÕnamento do Senado com a Câmara: é que-um: vôto nosSo, segundo eles, vale por cinco ou seis deles. Se estamos reunidos
juntos, o que acontece?- Ou caímos na vala comum de Um
voto nosso valer o mesmo deles, ou de não sermos uma Câmara revisora, ou uma outra Câmara.
É uma_sugestão que gostaria de fazer ã Mesa, para que
pudéssemos manter o sistema bicameral; poque está chegando
O SR. PRESIDENTETMauro Benevidesj - êoncedo
a_IJ,m ponto insustentável, pois temos queixas amaríssimas
a palavra ao nobre Senador Ronaii"Tito.
--- ·deles e eles também armazenam queixas do Senado Federal.
0 SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Pela ordem. Sem -Todo fmal de ano temos os protestos dos Líderes, os protestos
revisão do orador.) --Sr. Presidente, V. Ex~ e este Plenário dos Senadores mais atuantes, mas tudo_ continua do mesmo
são testemunhas da indignação que, todo final de ano, toma jeito.
Esta_ é a sugestão que ouso fazer a V. Ex~, Sr. Prsidente.
conta desta Casa- por essa - desculpe-me pela palavra Muito obrigado.
empulhação de última hora.
Veja V. Ex~, há quanto tempo a Câmara dos Deputados
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presiestá discutindo e debatendo a questão do acerto fiscal?
dência considera absolutamente procedente a intervenção-do
É da maior importância para o País. EstamÇ>s YiVe!ldO _ Senador Ronan Tito e há de convir que as lideranças partidáuma recessão há muíto anos, e, por outro lado, não há como rias, com a participação inclusive da Presidência? haverão de
combater uma inflação galopante, uma inflação que chega adotar essas medidas sugeridas, resguarda:pdo o Senado daa 25% sem um acerto fiscal em profundidade. _Q País pr~c_isa;
quelas suas prerrogativas de apreciar todas as matérias submeseria impatriótiCO não aprovar.
--tidas a seu exame.
No entanto, Sr. Presidente, qualquer acerto fiscal implica
Con·cedo a palavra ao nobre Senador Chagas Rodrigues.
em estudos e extrapolações, ensaios para verif1car a reper~
cussão que isso dá na economia, e que dá no Erário público.
~-º SI!,ÇH.AGAS_RODRIGUES (PSDB - Pt Para enca:
Veja, eu estou apelando, o Senador Marco Jvlaciel é teste- mi_nh~r-ª vota_ç_ão.)- Sr!'--Pre_sid_ent~, SJ#I e Srs. Sena,dores,
munha que já fiz esse apelo, mais de uina vez, a S._ Ex~, o nObfe -Líder.Fernando Henrique Cardoso teve necessidade
aos Líderes dO- PF~. E~quanto isso, tudo está__ fechadC? em de_~Ú.1'~ntar-~e_._O_e_modQ que quero, aqui, traduzir o pensa"caixa preta", na Câmara dos Deputados. Che_ga de última mento de S, Ex'
hora; nós vamos ficar no absoluto dilema: Nãq votar é_um
O nobre Líder entende que esse acordo firmado entre
crime que se comete contrã. o País, porque muito tem a ver o Brasil e a Argentina para o Uso Exclusivamente Pacífico
a fome, o desemprego pela falta de acerto fiscal. Por outro da E11;ergia Nuclea.f, está redigido em termos aceitáyei,s e deve
lado, não podemos examinar, mais uma vez, um- assuntq que - ser aproVado.
.
_
_
iriteressa de perto esta C3sa, a qual cabe dentro do Congresso
Desejo, Sr. Presidente, neste momento, apenas consignar.
Nacional, o exame dos assuntos financeiros.
que, nos termos da Constituição, art. 21, ínciSo XXIII~ letra
Estou sabendo, também, Sr. Presidente, que foi elabo- a:
rado um acordo, inclusive o meu Partido participou, na ques''a) toda atividade nuclear em território nacional
tão do acerto das dívidas estaduais. Ora, iss_o__ é _atribuição
somente será admitida para fins pacíficos e mediante
privativa do Senado Federal, não cabe à Câmara dos Depuaprovação do Congresso Nacional;''
tados estabelecer acordos de endividamentos do Estado com
Sabemos
que cabe ao Congresso dar a palavra final em
a União, mas, sim, ao Senado Federal-privatiVamellte; e- o
Senado já tem resoluções exaradas a esse respeito, isso deve acordos e tratados internacionais, nos termos do art. 49, inciso
ir para a comissão, e, no entanto, vamo-s rec~ber na última I, da Constituição Federal:
hora. E como nós ficamos, Sr. Presidente?
.. Art. 49. É da competência exclusiva do ConEntão, esse questionamento que eu eStou fazendo (pã:fa~
gresso Nacional:
dar uma sugestão ã _Mesa e a V. Ex~
I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internaciOnais que acarretem encargo-~ ou
Encaminharlamos nós, dO Sen:ido Federal, uma e_!I!_~~-º-ª·
compromissos gravosos ao património nacional;"
à Constituiçáo para -que os projetes que venham do Executivo,
a metade seja distribuída à Câmara e a outra metade para
E o Senado e_stá plenamente consciente do que dispõe
o Senado, porque ficamos sempre â reboque. _____ ___ _
_ o a_rt._ 84, inciso VIII, da Constituição. Nos termos desse art.
Outra sugestão, Sr. Presidente, porque _também estão 84. inCiso VIII, compete privativamente ao Presidente daRese queixando de nós, neste instante, lá, e_ parece que já não pública "celebrar tratados, convenções e atos internacionais
vêem mais a po-ssibilidade de uma reunião do Congres~~. sujeitos a referendo do Congresso Nacional".
embora seja da maior importância, porque nós_~etardamos,
Então, permito-me, aqui, a duas considerações sobre Diretardamos com o quê? Com um projeto de _magna impor- reito Internacional Público.
tância, que está há oito meses dormitando I~_ e que chega
Sr. Presidente, se cabe ao Congresso referendar acordos
à última hora aqui, sem instrução.
ou tratados, que é o mais, cabe ao Congresso referendáMl<;>s,
Sr. Presidente, a sugestão é a seguinte_: Primeiro, distri- com exceção desta ou daquela cláusula. Esta é a tese que
buir, para termos condição de permuta e, em segundo lugar, defendo em matéria de Direito Internacional Público à 1~
que as reuniões do Congresso Nacional, unificadas, só aconte':' de nossa Constituição, de acordo, inclusive, com o ilustre
çam em sessões extraordinárias e, nas sessões ordinárias,_q!le Pr9(e_~~pr_ Vicente Marotta Rangel da _FacuJdade_de Direito,
a Câmara aprecie e o Senado aprecie separadamente. Porque, da Universidade de São Paulo.

conhecimento de todos os Srs. Senadores. Apenas me compete
advertir que já, a partir de amanhã, para guardar coerência
e fidelidade com o nosso posicionamento, já va_mos_nos d_efrón" tar com essas duas matérias, todas de implicações sociais indiscutíveis.
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
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A outra consideraçá0 1 Sr. Presidente, é que temos tamO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mebém na política externa, balizando o nosso comportamento, sa, parecer da Comissão Piretora, que se1·á lido pelo Sr. r
o citado art. 21, da Constituiç~o, que prolbe o uso de ênergia Secretário.
atómica para fins bélicos. Aí está o Tratado de Não-ProÉ lido 0 seguinte
Iiferação de Armas Nucleares {TNP), entre outros.
Mas quero, nesta hora, dizer ao Senado Federai que conPARECER N~' 553, DE 1991
cardo, aceito o Tratado de Não-Proliferação de Armas Nu(Da Comissão Diretora)
cleares como uma etapa, Sr. Presidente, na política internaRedaçAo final do Projeto de Decreto Legislativo
cional sobre a matéria. Não aceito que permanentemente três
11" 143, de 1991 (Jl'l 137, de 1991, na Câmara dos Depu~
países da Europa continuem a ter armas atómicas e proíbam
tados).
os outros de também fabricá-las. Isso não pode durar indefinidamente. Eu não admito qu·e na Ásia ou no Continente AmeriA Comissão Diretoi'a apresenta-a redação finãl ào Projeto
cano, um país possua arsenal atómico_e os õutros estejam de Decreto Legislativo n~' 143, de 1991 (n~' 137, de 1991, na
proibidos de ter bombas atómicas, in aeternum.
Cámara dos Deputados), que aprova o texto do Acoído para
Acho que 0 Congresso brasileiro, que os países da Amé- o Uso Exclusivamente Pacífico da Energia Nuclear, assinado
rica Latina, e de todo 0 mundo devem lutar para atingir uma em Guadalajara, em 18 de julho de 1991, bem como o texto
etapa imediata. Não basta combater a pr()Iiferação, permi- do Protocolo Adicional sobre Privilégios e Imunidades ao
tindo que alguns países continuem a ter bombã.s atómicas. Acordo em epígrafe, firmado em Brasília, em 20 de agosto
Nós temos de caminhar para um tratado internacional, que de 1991 - os dois celebrados entre o Governo da República
determine a destruição de todas as armas atómicas. CasQ_con- __ -Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina.
trário, teremos apíses de duas categorias: apfses fortes, coloni- ------Sala de Reuniões da Comissão, em 11 de dezembro de
zadores, que poderão impor a sua vontade porrrue -dispõem 1991. - Mauro Benevfdes, Presidente - Dirceu Carneiro,
..,.
apenas Relator - Iram Saraiva - Lucídlo Portella.
de bombas atómicas, e os outros países, que serão
fiscalizados para não construir tais armas.
Com essas considerações, Sr. Presidente, e como qualANEXO AO PARECER N' 553, DE 19g1
quer acordo deverá ainda vir· à consideração do Congresso
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
Naional, eu traduzo aqui o pensamento da Liderança do
n•l43, de 1991 (n• 137, de 1991, na Câmara dos DepuPSDB, que aprova, aceita o Projeto de Decreto Legislativo
lados).
n~ 143 de 1991, tal como redigido, conquanto respeitemos
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
aqueles ilustres patriotas que estão preocupados com o alcance
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
de duas cláusulas do Acordo. (Muito bem!)
28, do regimento Interno, promulgo o seguinte
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Ultimado
o período de encaminhamento de votação.
, DE.1991
DECRETO LEGISLATIVO N•
Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda.
Aprova o texto do Acordo para o USo- ExclusivaOs Srs. ·senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
mente Pacífico da Energia Nuclear, assinado em GuadaAprovado.
lajara, em 18 de julho de 1991, bem como o texto do
Protocolo Adicional sobre Privilégios e Imunidades ao
Em votação a emenda.
Acordo em epígrafe, finnado em Brasília, em 20 de
A Presidência pede a atenção da Casa para a votação
da emenda.
agosto de 1991. - os dois c_elebrados entre o Governo
da Repú6lica-·Fooerativa do Brasil e o Governo da RepúOs Srs. Senadores que a aprovam -quelt•arn- pérmánecer
blica Argentina.
sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
Art. 1~ É aprovado o texio do Acordo para o Uso ExA matéria vai à Comissão Diretora -pàrà RedaçãÕ Final. clusivamente Pacífico da Energia Nuclear, assinado em GuaO Sr. Jutahy Magalhães-Sr. Presidente, peço que cons- dalajara, em 18 de julho de 1991, bem como o texto do Protote a minha abstenção em ambos os casos, de acordo com colo Adicional sobre Privilégios e Imunidades ao Acordo em
a declaração de voto que estou encaminhando à Mesa.
epígrafe, fimlado em Brasília-, erri 20 de agosto de 1991 O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Fica regis- os dois celebrados entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Argentina.
trada a abstenção do nobre Senador Jutahy Magalhães.
Parágrafo único. Estão sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão
do referido acordo, bem como quaisquer ajustes complemenÉ a seguinte a declaração de voto do Sr. JutahY tares que, nos termos do art. 49, inciso I da Constituição
Magalhães:
Federal, acarretem, encarg?s ou compromissos gravosos ao
-patrimóilio nacional.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Art. 2~ Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
Abstenho-me de votar para não ter oportunidade de dede
sua
publicação.
bater os pontos polêmicos do Acordo, em razão do regime
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em discus- .
de urgência urgentíssima. Esta é a manifestação do meu prosão. (Pausa.)
testo.
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro
Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1991. - Jutahy
a discussão.
Magalhães.
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Em votação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Os Srs. s-enadores que a: aprovam queiram permanecer Secretário.
sentados. (Pausa.)
É lid() o seguinte
Aprovada.
REQUERIMENTO N• 934, DE 1991
A matéria vai à promulgação.
Nos termos do-art. 321 do Regimento Interno, requeiro
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidispensa-de publicação, para imediata discussão e votação,
dência comunica aos Srs. Senadores Q.ue será realizada iDais
uma sessão extraordinária ainda hoje, devido ao_ cancelamento da redação final do Projeto de Lei do Senado n• 228, de
do Congresso, destinada à apreciação de indicação de_ autori- 1991, que concede pensão especial a Francisco Paula Cândido
e dá outras providências.
dades. Não fizemos naquela ocasião para nãO: ~~~~-rgar a
Sala das Sessõ_es, 11 de dezembro de 1991. -Senador
sessão conjunta. Como j_á fomos compelidos a OOD.cel~-1~, vallwnberto Lucena.
mos fazer mais Uma sessão do Senado. SR. PRESIDEN'i'll'(Ma~ro Benevides) -Em votação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Passa-se ago:
O Srs. senaaores <}Ue_o_ aProVam ciiielra-m peimanecer
ra à votação do Requerimento nç 932/91, lido nO Expediente,
sentados. (Pausa.)
para o Projeto de Lei da Câmara dos Deputados no 127/91.
_
Em votação.
____ -~---- _ - · A!'rbvado.
- AprOvado -o requerimento, passaMse ã imediata apreciaM
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram peilnanecer
ção da redação final.
sentados. (Pausa.)
Em discussão. (Pausa.)
Aprovado.
Não havendó quem peça a palavra, encerro a -díSCussão.
Aprovado o requerimento, a matéria a que_se refere--fíg-UEm votação.
rará na Ordem do Dia da segunda sessão Ç>rdinária subseOs Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
qüente.
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O Requerimento n 9 933/91 fica prejudicado.
-- -Aprovada a redação final, o projeto vai à Câinara dos
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me- Deputados.
sa, redação final de proposição aprovada, se não houver objeOSR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nada mais
havendo a tratar, a Presidência convoca sessão a realizar-Se
ção do Plenário será lida pelo Sr. 1' Secretário. (Pausa.)
-àS-2lh37min, COin a seguinte
É lida a seguinte
ORDEM DO DIA
PARECER N• 554, DE 1991
(Da Comissão Diretora)
MENSAGEM N• 271, DE 1991
Redaçáo final do Projeto de Lei do Senado n9 228,
(Escolha de. Chefe de Missão Diplomática)
de 1991.
Dü;;cus$ão, em. turno_ único~ do. Parecer _da- Comissão de
A Comissão Diretora apresenta a reáação fiilal do Projeto Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem
de Lei do Senado n•228, de 1991, que concede pensão especial no 271, de 1991 (n' 567/91, na origem), de 18 de outubro
a Francisco Paula Cândido e dá outras providências.
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República
Sala de Reuniões da Comissão, 11 de dezembro de 1991. submete ã deliberação do Senado a escolha do Senhor Carlos
- Mauro Benevides, Presidente --,Iram Saraiva, Relator Alberto Pessoa Pardellas, Ministro de Segunda Classe, da
- Lucfdlo Portella - Rachid Saldanha Derzi.
Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador
do Brasil junto à República Islâmica do Irã.
ANEXO AO PARECER N' SS4;-bEI!í91
MENSAGEM N• 288, DE 1991
Redação rmal do Projeto de Lei do Senado n• 228,
(Escolha
de Chefe de Missão Diplomática)
de 1991.
Concede pensão especial a Francisco Paula Cândido
Discussão, em turn__o único, do Parecer da Comissão de
e dá outras providências.
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem
n• 288, de 1991__{11'_648191, na origem), de j9de novembro
O Congresso Nadóilal decreta:
Art. 1• É concedida a Francisco Paula Cândido uma Ultimo, pela qual o Senhor Presídente da República submete
pensão-especial mensal de valor corres_pondente a vinte vezes à deliberação do Senado a escolha do Senhor Luiz Jorge Rangel de Castro, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de
- _
-o maior salário mínimo vigente no Pafs.
Parágrafo único. Essa pensão não se estenderá a descen- Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil
junto à República da Costa Rica.
dentes ou a eventuais herdeiros do beneficiado.
Art. 29 A despesa decorrente desta lei correrá â conta
MENSAGEM N• 289, DE 1991
de Encargos Previdenciários da União- Recursos sob Super(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
visão do Ministério âa Economia, Fazenda e Planejamento.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publica_D_is_cus_s_ão, eni turno único, do Parecer da Comissão de
ção.
'B.elações Exteriores e_ Defesa Nacional sobre a Mensagem
Art. 49 Revogam-se as disposições em colltrário.
n• 289, de 1991 (n' 649/91, na origem), de 19 de novembro
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer último, pela qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Senhor Carlos Henrique
vai à publicação.
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Paulino Prates, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de
Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil
junto ã República de Honduras.
MENSAGEM N• 297, DE 1991
(Escolha de Chefe de Missão DiplomáUea)
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre_ a Mensagem
n• 297, de 1991 (n' 694/91, na origem), de 28 de novembro

Ata da
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último, pela qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Senhor Igor Torrcscar-

tilho, Ministro de 'Pr:im_eira Classe. da_Carreira de Diplomata,
para exercer o cargo de Embaixador dÕj3-rasÜ_juntO à Ãfiica
do Sul.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessiio às 21 horas3.4_rr:~inlf.to_s] _

Sessão em 11 de dezembro de 1991

P Sessão Legislativa Ordinária, da

49~

Legislatura

EXTRAORDINÁRIA
Presidência do Sr. Mauro Benevides
~

ÀS 21 HORAS E 37 MTNUTOS, ACHAM-SR PRESENTES OS SRS. SllNADORHS:

ORDEM DO DIA

Itens 1 a 4:
Affonso Camargo - Albano Franco - Alexandre Costa - Alfredo Campos,- Almir Gabriel - Aluizio Bezerra -

Amazonino Mendes - Amir Lando - Antonio Mariz - Aureo
Mello - Beni Veras - Carlos De'Carli - Carlos Patrocínio César Dias - Cid Sabóia de Carvalho - Coutinho Jorge -

Dario Pereira- Dirceu carneiro- Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy - Elcio Álvares - Esperidiao Amin - Epitácio ('_a.
feteira - Fernando Henrique Cardoso - Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves - Gerson Camata - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Hugo Napoleao - Humberto
Lucena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva - Irapuan C'-OSta
Júnior- João Calmon -~Joao França- Joao Rocha -Jonas
Pinheiro - Josaphat Marinho -José F.duardo -José Fogaça -·José Paulo Bisei- José Richa -José Sarney - Júnia
Maiise - J utahy Magalhaes - Lavoisier Maia - Levy Dias Louremberg Nunes Rocha- Lourival Baptista- Lucfdio Portella - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Mârcio Lacerda - Marco Maciel - Marluce Pinto - Maurício C:Orrea Mauro Benevides- Meira Filho- Moisês Abrão- Nabor Júnior - Nelson Carneiro - Nelson Wedekin - Ney Maranbao
- Odacir Soares - Onofre Quinan - Oziel Carneiro - Pedro
Simon - Rachid Saldanha Derzi - Ronaldo Aragão - Ronan
Tito - Ruy Bacelar - Telmo Vieira - TeotOnio Vilela Filho
- Valmir Campelo - Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 77 Srs. ·se-nadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção-de Deus. iniciamoS os nossus--trabalhos.
Não há expediente a ser lido.
Não há oradores inscritos •.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Passa-se à

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relação Exteriores e Defesa Nacional sobre
a Mensagem n' 271, de 1991 (n' 567/91, na origem),
de 18 de outubro dp corrente ano, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Carlos Alberto Pessôa Fardelias, MinÍstro_de Segunda Classe,_da Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do Brasíl
junto à República Islâmica do Irã.
Discussão, em tU-rno úriico, do Parecer da
Cáinissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
sobre a Mensagem n• 288, de 1991 (n' 648/91, na origem), de 19 de novembro~ último, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do SenhOr LUiz Jorge Rang-el de"- Castro,
Ministro-de PrimeiràClasse, da Carreira de Diplomata,
para ·exercer o cargo de__ -~,I_!l_baixador do Brasil junto
à República da Costa Rica.
~ ·
~ ~~
~
Discussão, em turno único, do Parecer da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
sobre a Mensagem n• 289, de 1991 (n• 649/91, na origem), de 19 de novembro 41timo, pela qual o S_enhor
Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Carlos Henrique Paulino
Prates, Ministro de Segunda __Classe, da C3.ITeiiã de
Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do
Brasil junto â República de Honduras.
Disussão, em turno único, do Parecer da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a_M~n
sagem n' 297, de 1991 (n' 694/91, na origem), de 28
de novembro úlitmo, _pela qual o Senhor Presidente
~
~República submete à deliberação do Senado a escolha dq Senhor lgor Torres Carrilho, t-.1;inistro de Primei-

aa
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ra Classe, da Carreira de Diplomata, ~ra eXercer o
cargo de Embaixador do Brasil junto à África do Sul.
A Presidência esclarece que, embora seja secreta a votação, os Sfs. Senadores devem tomar assent6 nas suas i"espec_tivas cadeiras.
-As matérias constantes da Ordem do Dia da presente
sessão deverão se apreciadas em sessão secreta. ~ _
Solicito dos Srs. funcionários as providênCÍas necessárias
a fim de que seja respeitado o dispositivo regimental.
(A sesséio transforma-se em secri!ta -às 21 h44min
e volta a ser pública às 21 h50min.)

Dezembro de 1991

ORDEM DO DIA

-1SUBSTÍTUTIVO DÁ CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 88, DE 1990
(Em regime de urgência, nos termos do art.
336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Substitutivo da Câmara
ao Projeto de Lei do Senaçlo n' 88, de 1990 (n' 5.996/90,
naquela Casa), de autoria do Senador Odacir Soares, que
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está rea-__d~põ_e sobr~g prazo para concessão para exploração dos serviberta a sessão.
- · ··- · -- ·- ~---ços públicos de telecomunicações, relativo_ ao art._ 66 do Ato
Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
das Disposições Constitucionais TranshórÍas. (Dependendo
~ de Parecer da Comissão de Educação)
O SR. MARCO MAC.IEL (PFL - PE. Pronuncia o se-2guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
em primeiro lugar, devidamente autorizado pelo Ministro das
N• 115, DE 1991
Relações Exteriores, FraQ.cisco Re~ek, eu gostaria de comu~
(Em
regime
de
urgência", nos termoS do art.
nicar a V. Ex• e ao Plenário que S. Ex~ se dispõe a comparecer
336, c, do Regimento Interno)
ao Senado Federal, em data que melhora nos apraz, para
trazer ao conhecimento da Casa informações complementares
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Cãmaia
sobre a matéria objeto de consideração nesta Casa, de modo n' 115, de 1991 (n' 5.150/90, na Casa de origem), que especifica
especial a votação do acord_o com a Argentina.
.
a_ destinação dos recursos originados por adicional tarifário
S. Ext, mais uma vez, reafirma o seu apreço ao Congresso criado pela Lei n• 7.920, de 12 de dezembro de 1989, que
Nacional c se dsipõe a dar as informações necessárias para cria o Adicional de Tarifa Aeroportuária e dá outras providênque a Casa melhor se apetreche para a discussão dessas ques- cias. (Dependendo de parecer da Co~iss~ç_d~_Â-S$:U_ntos econ-ômicos.)
tões.
Em segundo lugar, Sr. Pres_idente, eu gostaria, antes que
-3a sessão fosse encerrada, de registrar o apreço a V. Ex~ pelo
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
trabalho que vem desenvolvendo para que a Casa delibere,
N• 122, DE 1991
a tempo e a hora, sobre as mais momentosas questões, fazendo
com que o Senado participe da forma mais atíva possível
(Em regime de urgência, nos termos do art.
das discussões e votações.
__
_
-336, c, do Regimento Interno)
DesejO, portanto, neste instante, cumprimentar V. Ex'
Originados
por adicional tarifário criado pela~ Lei da Câpela maneira correta e solícita com que tem presidido os trabamara
n'
122,
de
1991 (n' 822/91, na Casa de origem), de
lhos da Casa, o que tem ensejado fazer com que a Instituição
possa atender às demandas da sociedade, votançi_Q a_s_rnatérias iniciativa do Presidente da República, que estabelece os incentivos fiSCãiS que menciona e dá outras providências. (Depende maior relevância para o País e para as instituições.
dendo de parecer da Comissão de Assuntos Económicos)
Era o que eu gostaria de trazer a V. Ex•
- 4-~
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A PresiPROJETO DE LEI DA CÂMARA
dência agendará, em data oportuna, a pr~s~,nça çfQ_ Ministro
N' 124, DE 1991
Francisco Resek, pe~itindO a S. Ex~ que preste e ofereça
(Em
regime
de
urgência, n,os termos do art.
ã Casa esclarecimentos sobre essa palpitante matéria. Não
336, c, do Regimento Interno)
me comprometo em agendar imediatamente, em razão da
pauta de matérias durante este perlodo que antecede o termo
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
do período Legislativo.
-- n' 124, de 1991 (n' 1.913/91, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dispõe sobre a base de cálculo
O SR- MARCO MACIEL- Sr. Presidente, gostaria ain- das contribuições devidas ao Finsocial e ao PIS/PASEP e dá
da de cumprimentar V. Ex\ pelo desempenho na presidência outras providências. (Dependendo de parecer da Comissão
dos trabalhos desta Casa, de modo especial fazendo com que de Assunto~ Económicos)
a Instituição possa, a tempO e a hora, cumprir ós--S~iífc_Qmpro
-5missos-pata com o País e com Suas instituições. ·
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N'' 139, DÉt991
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Agradeço
(Em regime de ~:~rgência, nos_ termos do art.
a V. Ex•
c, do Regimento Interno)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nada mais
Discussão, em turno único, do PtOjeto de Decreto Legishavendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, designando para
lativo n' 139, de 1991 (n' 47/91, na Câmara dos Deputad?s),
a sessão ordinária de amanhã a seguinte
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que aprova a adesão do Brasil ao Programa Cospas-Sarsat,
de localização, busca e salvamento de aeronaves c embarcações sinistradas, por meio de sinais de satélites, bem como
a concessão de crédito anual no valor de dez mil dólares
norte-americanos ao orçamento do Ministério da Aeronáutica, de modo a permitir o cumprimento das novas obrigações
financeiras advindas de adesão. (Dependendo de parecer da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.)

-6PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 266, DE 1991
(Em rCgirile" de urgência, nos termos do art.
336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado

n? 266, de 1991, de autoria do Senador Maurício Corrêa,
que dispõe sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal, dos órgãos de Segurança Pública de que trata o § 4' do
art. 32 da Constituição Federal, tendo:
PARECER sob n' 494, de 1991, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao projeto com as Emendas n~ 1 e 3 que apresenta;- e pela rejeição
da de n' 2, com voto em separado do Senador Valmir Campelo.

-7PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 102, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termos do art.
336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de ResOlução o'?
102, de 1991, de iniciativa da Comissão Diretota, que institui
o Sistema Integrado de Saúde - SIS.

-8MENSAGEM N' 282, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termOs do art.
336, c do Regimento Interno)·
Mensagem n' 282, de 1991 (n' 631191; na origém);relativa
à proposta para que seja autorii3.da a República Federativa
do Brasil a ultimar contratação de crédito externo no valor
de cento e noventa e sete milhões de ienes, junto aO Bãilco
Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento-Banco Mundial. (Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Económicos.)
-90FÍCION' S/51, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termos do art.
~3.0, -c, do Regimento Interno.)
Ofício n' S/51, de 1991 (n• 486/91, na origem), através
do qual o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul solicita
autorização para emitirtítúlos públicos. (Dependendo de parecer da ComisSão de Assuntos Económicos
-lOOFÍCIO N' S/56, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art.
336, c, do Regimento Interno)
Ofício n' 56, de 1991, através do qual o Governo· do
Estado do Rio de Janeiro solicita autorização para elevar,
temporariamente, o limite de endividamento daquele Estado.

(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Económicos).
-H-

OFÍCIOS N' S/57, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termos do art.
336, c, do Regimento Interno)
Ofício n' S/57, de 1991 (no 7.594/91, na origem), através
do qual a Prefeitura Mu~icipal de Paranaguá (PR), solicita
autorização para contratar operaçãó de crédito, no valor de
três bilhões, duzentos e setenta e dois milhões_, oitocentos
~ oitenta e sete mil, duzentos e oitenta e cinco Cri.J.zeii"os,
para os fins que especifica. (Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Económicos).
-12PROJETO DE LEI DO SENADO
N'l71, DE 1989- COMPLEMENTAR
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do _Senado
n' 171, de 1989 -Complementar, de autoria do Senador
Fernando. Henrique Cardoso, que define, nos termos do inciso
I do art. 161 da Constituição Federal, o valor adicionado
para fins de cálculo da participação dos municípios ria Receita
do_ Imposto sobre Operações Relativas ã CirCulação de Mercadorias e sobre Prestação de ServiçOs -de Trai:tsportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, tendo
PARECERES favoráveis, sob n~ 428, de 1990, e 260,
de 1991, das Comissões
- de Assuntos Econômic~s; e
- de Constituição~ Justiça e Cidadania
-

13:....

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 27, De 1987
Discussão, em turno único, -do Projeto de Lei da Câmara·
n' 27, de 1987 (n' 8.331/86, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que autoriza a Petróleo Brasileiro
S~A.- Petíobrás e a Petrobrás Distribuidora S.A.-BR a, nas
condições que estabelece, participarem do capital de outras
sociedades, tendo
·PARECER favorável, sob n' 488, de 1991, da Comissão
- De Constituição, Justiça e Cidadania
-14PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N' 89, DE 1990
Discussão, em tUfno tinico~- do Projeto de Lei da Câmara
n' 89, de 1990 (n' 3.633/89, na Casa de origem), que dá a
denominação de Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira
â Rodovia BR-364, tendo
PARECER, sob n' 401, de 1991, da Comissão
- de Serviços de Infra-Estrutura, favorável nos termos
-do substitutivo que apresenta
-ISPROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 98, DE 1991
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da -Câmaia
n' 98, de 1991 (n' 160/91, na Casa de origem), de iniciativa·
do Presidente da República, que dá nova redação a dispositivos da Lei n' 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, que dispõe
sobre o Tribunal Marítiino, alterada pelas leis n!i! 3.543, de
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11 de fevereiro de 1959, 5.056, de 29 de junho de 1966; e que--aprova o texto do A~ordo de -Cooperação Econôinica
-_e Tecn~lógi~a. celebrado entre o Governo da República Fedepelo Decreto-Lei n"' 25, de 1"' de novembro de 1966, tendo
P.ARECER favorável, sob n'492, de 1991, da Comissão rativa do Brasil e o Governo da República Popular da China,
em Brasília, em 18 de maio de 1990, t~nçlo
- de Constituição, Justiça e Cidadania
PARECER favorável, sob n' 410, de 1991, da Comissão
-16- de Relações Exteriores e Defesa Nacional
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
-21N' 99, DE1991
PROJETO
DE DECRETO
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art.
LEGiSLATIVO
N' 120:DE 1991
172, I, do Regimento Interno)
Discussão,
em
turno
único,
do Projeto de Decreto LegisDiscussão~ em turno único, dO-PrOjeto de Lei da Câ.mªra
n' 99~, de 1991 (n' 161191, na Casa de origem), de inciativa lativo n' 120, de 1991 (n' 26191, na Câmara dos Deputados),
do Presidente da República, que dá _n_ova reda_ção f!O art. que aprova indicação, por parte do Presidente da República,
membro efetivo da Comissão Diretora do Programa Nacio184 do Código Penal (Dependendo de Parecer da Comissão de
nal- de Desestatização, tendo
.
de Constituição, Justiça e Çidadania).
PARECER favorável, sob n• 502, de 1991, da Comissão
-17- de AssuntOs Econômicos.
PROJETO DE-DECRETC LEGISLATIVO
- 22....:.
N• 16, DE l}8f
PROJETO
OE LEI
DisCus-são; em turno _únicO, do P~9jeto de Decreto LegisDO
SENADO
N•
220, DE 1991
lativo n' 16, de 1988 (n' 21188, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto_ da Convenção n"' 140, da _Organização
{Incluído em Ordem do Dia- nOs teiffiõs do art.
Internacional do Trabalho- OIT, sobre a licença remunerada
172, I, do Regimento Interno)
para estudos adotada em Genebra, em 1974, durante a 59~
Discussão,
em turno_ _ú_nico_, do ,Pi:-gjeto de _Lei do Senado
Reunião ·cta Conferência Internacional do Trabalho, tendo
n~
220,
de
1991,
de autoifa do Senador Nelson Carneiro, que
PARECERES,sob n• 470e 471, de 199f, das Comissões
- de Constituição, Justiça e Cidadania, pela constitucio- isenta de contribuição para a seguridade social e a entidade
beneficente de assistência s·ocial que atenda aos reqUisitos
nalidade; e
·
que menciona. (Dependendo de parecer da Comissão de As- de Relações Exteriores e Defesa Nacional, favorável.
suo tos Sociais.)
-ISPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
-23N• 17, DE 1988 _
PROJETO bE LEt
Discussão;-em turno único, do Projeto de Decreto LegisDO SENADO N• 258 DE 1991
lativo n' 17, de 1988 (n' 23188, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo sobre Prevenção, Controle,
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art.
Fiscalização e Repressão ao Uso Indevido o ao Tráfico Ilícito
172,1, do Regimento Interno)
de Entorpecentes e de Substâncias Psicotr_ópicas, assinado
Discussão,
em
turno único, do Projeto de L_ei_ do Senado
com a República, do Paraguai, em Brasília, a 29 de março
n~ 258, de 1991, de a~toria do Senador Nelson Carneiro, que
de 1988, tendo
_ ~ ~
PARECERES, •oh n" 466 e 467, de 1991, dasÇomissões fixa o valor dos títulos públicos na composição do preçõ para
- de Constituição, Justiça e Cidadania, pela constitucio- aquisiÇão de bens a serem alienados. (Dependendo de parecer
da Comis~ão de Assuntos Económicos.)
·
nalidade; e
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional, favorável.
-24-19PROJETO DE REsOLUÇÃO
PROJETO DE DECRETO
N' 90, DE 1991
LEGISLATIVO N• 112, DE 1991
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~
Discussão, eiil turno único, do Projeto de Decreto Legi~ 90, de 1991 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econólativo n' 112, e 1991 (n' 350/90, na Câmara dos Deputados), micos çomo çonclu_são de seu Parecer n~ 497. de 1991), que
que aprova o texto da Convenção Internacional para Segu- autoriza a Prefeitura do Município de São Paulo a proceder
rança de Contêineres, assinado em Genebra, em 2 de de~em o registro da rolagem das Letras Financeiras do Tesouro Munibro de 1972, bem como as emendas de 1983 aos Anexos L cipal - LFTM .....:. São Paulo e Bônus do Tesouro Municipal
e II que integram a Convenção, tendo
- BTM, São Paulo, vencíveis em 1992, no valor de Cr$
PARECER favorável, sob n' 408, de 1991, da Comissão 97.515.806.624,70 (noventa e sete bilhões, quinhentos e quinze
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional
milhões, oitocentos e seis mil, seiscentos e vinte e quatro
--cruzeiros e setenta centavos), conforme cronograma especi-20ficado.
PROJETO DE DECRETO
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Está encerLEGISLATIVO N' 115, DE 1991
Discussão·~ ·em tunlo único do Projeto cte Decreto Legis- rada a sessão
_!ativo n• 115, de 1991 (n' 349/90, na Câmara dos Deputados),
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 52 minutos.)
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ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 043, de 1991
Dispõe sobre a requisição de servidores do Prodasen
para terem exercício no Senado.
A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de suas
atribuições regimentais e regulamentares, resolve:
Art. 1~ Os Membros da Comissão Díretora -e os Líderes

dos Partidos Políticos poderão, a critério da Presidência do
Senado, requisitar 1 (um) servidor do Prodasen para ter exercCcio no gabinete correspondente à função temporária que
exercem.

Art. 29 Fica assegurada aos servidores a que se refere
o artigo anterior a percepção da remuneração integral a que
fazem jus no ófgão de origem, podendo, inclusive, virem a
ser designados para o exercício de funções gratificadas próprias
dos gabinetes, hipótese em que terão a respectiva remune~
ração acrescida do valor da gratificação, cabendo ao Senado
Federal fazer o reembolso correspondente ao Prodasen.
Art. 39 Esta Ato entra em vigor na data de sua publi~
cação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão Diretora, em 9 de dezembro de 1991.
- Mauro Benevides
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 44, de 1991
Altera o § 1• do art. 5• do Ato da Comissão Diretora
n• 4, de 1991, que disciplina a concessão de imóvel fun~
cional a Senador e dá outras providências.

02.000 - SENADO FEDERAL
02.901 - rUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAl
~ OC OCri\LHA>ENIO DA OC5PESA - CA.~

A Comissão Diretora do Senado Feq.eral, 1_10 uso de sua
competência regimental e regulamentar, reso-lve:
Art. i' O § I• do art. 5• do Ato da Comissão Diretora
n9 4, de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
"§ 1~' Para os fins deste artigo, fica fixado em Cr$
33.000,00 (trinta e três mil cruzeiros) o valor de cada diária."
Art. 2~' Este Ato entra erri vigor na dãta de stia publica- ção, com efeitos financeiros a partir do dia 19 de dezembro
de 1991.
Art. 3~ Revogam-se as disposições erri. contrário.
Sala da Comissão, em 9 de dezembro de 1991. -Mauro
Benevides - Saldanha Derzi- -Carlos Alberto De'Carli Meira Filho
ATO DO PRESIDENTE N• 818, DE 1991
Altera o Quadro de Detalbamento da Despesa ftxada no Orçamento do Fundo Especial do Senado Federal
para o exercício de 1991.
O Presidente_ do Senado F.~deral, no uso das atribuições _
que lhe confere o Regimento Interno, e tendo em vista_ o
disposto no art. 54, § 4•, da Lei n' 8.074, de 31 de julho
de 1990, resolve:
- Art. 19 Fica alterada, na forma do Anexo o Quadro
de Detalhamento da Despesa fixada no Orçamento _da Unidade 02901 -Fundo EspeCial do Senado Federal.
Art. 2• Este Ato entra em vigor na data de sua publicação; retroagindo os efeitos a esta data.
Art. 39 Revogam-se as disposições eril contrário.
Senado Federal, em 11 de dezembro de 1991. -Senador
Mauro Benevides, Presidente.

, .•..
RECtRSOS CE TOOJ\S AS f"El'flES E 'l'FWG'EREN:IAS.- FISCAL

ESPECIFICAÇ:I{O
01.001.0001.2021 - Administraçao e CoordenaçAo d~s Serviços
Legislativos
Ol.001.0001.2021/0002 - Funcionamento do Senado Federal

RECURSOS DO
TESOURO
5.000

OOIRI\S DESPESAS

COORENTES

5.000

oc ocriU.J-'J>HafflJ

..

. 5.000

5.000

150

REÓ..Rso5 OC

01.001.0001.2021 - Administraçfto e Coordenaçlo dos serviços
Legislativos
Ol.OOl.0001.202l/0002 - Funclona•ento do Sena~ Federal

amENTES

3.4.90.30

DETALHADO

T O T A L

s.ooo

- 5.000
~

---- -

--

5.000 >

DA LE9'ESA - s.F!.E>ENTAJ;l'l)

OOIRI\S DESPESAS

FONTE

-

ESPECIFICAÇAO

RECURSOS DO
TESOURO

NATUREZA

TOTAL

..
~
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TOTAL
5.000

T(J)AS AS FlMES É TRANSFEI<E>CIAS - FIScPi

NATUREZA

FONTE

3.4.90.36

150

DETALHADO

s.ooo

..

T O T A L

s.oo,o
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3• REUNIÃO EXTRAORDINÃRIA DA
COMISSÃO DIRETORA REALIZADA
EM 6 DE DEZEMBRO DE 1991
Às doze horas do dia seis de dezembro de um mil, novecentos e noventa e um, reúne-se a Comissão Diretora do
Senado Federal, na Sala de Reuniões da Presidência_, com
a presença dos Excelentíssimos Senhores Senadores Mauro
Benevides, Presidente, Alexandre Costa, Primeiro Vice-Pre- -~
sidente, Saldanha Derzí, Terceiro Secretário e Meira Filho,
Suplente.
_
Deixam de comparecer, por motivos justificados, os Excelentíssimos Senhores Senadores Carlos Alberto De'~rli_,
Segundo Vice-Presidente, Dirceu Carneiro, Primeiro-Secretário, Mareio Lacerda, Segundo Secretário e Iram Saraiva,
Quarto Secretário.
·
O Senhor Presidente dá íriíció. à Reunião e submete aos
presentes parecer do Senhor Segundo Vice-Presidente, favorável à aprovação do Projeto de Resolução qu-e institui o
Sistema Integrado de Saúde (SIS) aos servidores do Senado
Federal, Cegraf e Prodasen.
Após amplo debate os presentes aprovam_º_parecer. A
matéria é encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para as
devidas providências.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara
encerrada a Reunião, às doze horas e vinte minutos, pelo
que eu, Manoel Vilela de Magalhães, Diretor-Geral e_Se~cre
tário da Comissão Diretora? lavrei a presente Ata que? depois
de assinada pelo Senhor Presidente, ~a~_ à publicação.
Sala da Comissão Diretorã, 6 de dezembro de 1991. Senador Mauro Benevides, Presidente.

18' REUNIÃO ORDINÁRIA DA
COMISSÃO DIRETORA REALIZADA
EM 9 DE DEZEMBRO DE 1991
As vinte horas e vinte minutos do dia nove de dezembro
de um mil, novecentos e noventa e um, reúne-se a Comissão
Diretora do Senado Federal, na Sala de Reuniões da Presidência, com a presença dos Excelentíssimos Senhores Senadores Mauro Benevides, Presidente, Alexandre Costa, Primeiro Vice-Presidente, Carlos Alberto De'Carli, Segundo Vice-Presidente, Saldanha Derzi, Terceiro Secretário, Meira Filho e Beni V eras, Suplentes.
Deixam de comparecer, por motivos jUstificados, ·os-Excelentíssimos Senhores Senadores Dirceu Carneiro, Primeiro
Secretário, Mareio Lacerda, Segundo Secretário e Iram Saraiva, Quarto Secretário.
O Senhor Presidente dá início à Reunião e submete aos
presentes os Processos n" 019220/91-0 e 019366191-4, que tratam de solicitação do servi_dor Marcelo Nóbrega da Câmara
Torres para realização de três cirurgias em seu dependente
menor, tendo sido autorizado, em caráter excepcional, -nareunião anterior, retornandO à Comissão Diretora para que
seja autorizada a utilização dos recursos orçamentários e financeiros do Funsen.
Após discussão, os presentes autOrizam a utilização dos
recursos do Funsen no pagamento da presente despesa.
A seguir, o Senlioi- Presidente concede a palavra ao Senhor Primeiro Vice-Presidente, que submete os seguintes assuntos:
a) Parecer favorável à_ aprovação do Projeto de Resolução n"' 12, de 1991, que "estabelece princípios gerais de Processo Legislativo, e dá outras providências".
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Após discussão, os presentes aprovam--õ parecer;
b) Parecer favorável ao ressarcimento parcial das despesas médicas realizadas com o tratamento da Senhora Npide
Espíndola Dias, esposa do Senhoi Senador Levy pja_s (Processo n• 017330/91-2).
Após discussão, os presentes aprovam C? parecer;
c) Processo n' PD-000088/91-9, do qual havia pedido vista
em reunião anterior, com voto favorável à ratificação do Piano
de Carreira dos Servidores do Prodasen, na forma como foi
aprovado pelo Ato n• I, de 1991, do Presidente do Conselho
de Supervisão, estendendo-se os direitos e vantagens a todo~_
os servidores do Prodasen requistados para outros órgaos;e contráiío -ã --proposta de Ato da- ComisSão Di~etor~ --que
"extingue os cargos em comissão de assesSoramento silperlóf
do Prodasen".
_
_ __
__ _
ApóS debates, os presentes 3.provam a matéria, nos termos do Voto do Senhor Primeiro Vice-Presidente.
O Senhor Presidente então, concede a palavra ao Senhor
Segundo Vice~Presidente, que leva ao exame dos presentes
os seguintes assuntos:
_
a) Parecer contrário ao pedido -de reconsideração formulado pelo ex-servidor do Cegraf, José Luiz Alves da Silva
(Processo n• 016498/89-5)
·
Após discussão, os presentes aprovam ó pareCe'r;
b) Parecer sobre a revisão dos valores pagos, a título
de bolsa de estudos, aos estagiáriOs das Subsecretarias de
Análise e Biblioteca, no qual conclui que o pleito deverá
ser examinado pelo Conselho de Administração (Processo
n• 016940/91-1).
Após discussão, os presentes aprovam o parecer;
c) Parecer â solicitação dos servidores Carlos Alberto
Santos da Silva e Denise Ortega de Baére de isonomia com
servl.dores beneficiados pelo Ato n<:> 60/88, da Comissão Diretora, no qual conclui pela correção do posicionamento do
servidor Carlos Alberto Santos da Silva (Processo n~
014424/91-6)
Após discussão, os presentes aprov~m o parecer;
d) Parecer contrário à prOposta de fõrnecimento de 3.000
exemplares do livro "Senad() F~d~ral", formulada pela Spala
Editora (Processo n• 016000/91-9).
O parecer é discutido e, antes de ser submetido â votação,
o Senhor Primeiro Vice-Presidente solicita, e lhe é concedida,
vista da matéria;
e) Parecer favorável ã aprovação da prestação de conta,s
do Cegraf e Funcegraf, relativa ao primeiro trimestre de 1991
(Processo n• 000624/91-8).
Após discussão, o parecer é aproyado;
__ _
O Parecer pelo arquivamento do Processo n~" 04075/91Ml,
que trata do pag3Il!ento de _despesas de hospedagem realizadas
pelo Senhor Senador César Dias.
Após discussão, o parecer é aprovado,
g) proposta de Ato da Comissão Diretoi'a que udispõe
sobre a requisição de servidores do Prodasen para terem exercício no Senado".
Os presentes, após discussão, aprovam a matéria e ass~
nam o respectivo Ato, que vai â publicação.
Dando prosseguimento, o Senhor Presidente passa a palavra ao Senhor Terceiro Secretário, que submete os seguintes
assuntos:
a) Parecer favorável ã solicitação de fixação de percentuais como limites da participação das despesas da Creche
nas despesas da Assefe (Processo n• 011567/91-0).
Após discussão, os presentes aprovam o parecer;

Dezembro de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlio II)

b) Parecer ao Processo n9 005574/91-:7, referente à criação
de Função Gratificada destinada a Motoristas, no qual conclui
com apresentação de Proposta de Projeto de Resolução que
"Cria Função Gratificada, Símbolo FG-4, destinada aos Motoristas lotados nos Gabinetes dos Senadores".
Após discussão, os presentes decidem encaminhar o pfei. to ao Segundo Vice-Presidente para, a título de subsídio, analisar em conjunto com outras reivindicações semelhantes na
elaboração de um Projeto global sobre a matéria;
c) Parecer sobre o Processo n' 013963190,2, que trata
da prestação de contas da Associação dos Servidores do Sena,
do Federal (ASSEFE), a repeito da subvenção social da Creche/Assefe no terceiro trimestre de 1990 e dos saldos não
utilizados dos primeiro e segundo trimestres de 1990, no qual
conclui pela aprovação, com as ressalvas apontadas pela Auditoria.
Após discussão, os presentes aprovam o parecer;
d) Parecer favorável à aprovação da prestação de contas
do Senado Federal, relativa ao segundo trimestre de 1991
(Processo n• 013089191-9).
Após discussão, o parecer é aprovado.
Por fim, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor
Diretor-Geral, que submete os seguintes assuntos:
a) Proposta de Ato que "altera o § 1• do art. 5• do Ato
da Comissão Diretora n' 4, de 1991, que disciplina a concessão
de imóvel funcional a Senador e dá outras providências".
Após discussão, os presentes aprovam a matéria e assinam
o respectivo Ato, que vai à publicação;
b) Autorização do Senhor Presidente, ''ad referendum"
da Comissão Diretora, aprovando parecer do Senhor Primeiro
Vice-Presidente, favorável à utili2ação dos recursos orçamentários e financeiros do Funsen no atendimento das despesas
constantes dos Processos n"" 017979/91-9 e outros, relativos
à solicitação de pagamento de despesas médico-hospitalares.
Os presentes decidem referendar a decisão do Senhor
Presidente;
c) Processo n• 020051191-3, em que o servidor Guilherme
Zanina Schelb requer Licença para Trato de Interesses Particulares, pelo prazo de dois anos, a partir de 5 de dezembro
de 1991.
Após discussão, os presentes concedem a licença requerida;
d) Processos n•' 018Q56191-1 e 017222/91-5, em que o Senhor Senador Flaviano Melo solícita ressarcimento _Qe despesas com tratamento pós-cinírgico, a que se submeteu.
O Senhor Primeiro Vice-Presidente é designado para relatar a matéria e, de imediato, apresenta parecer oral favorável,
que é aprovado pelos presentes;
e) Processo n• 019544191-0, em que o Senhor Senador
João Calmon solicita ressarcimento de q~spesas médicas, com
o tratamento de saúde de sua esposa.
O Senhor Primeiro Vi<:e-Presidente é designadQ para relatar a matéria e, de imediato, apresenta parecer oral favorável,
que é aprovado pelos presentes;
f) Processo n• 020697191-0, em que o Senhor Senador
João Calro_o_n__solicita autorização para compra de dólares a
serem utilizados em viagem aos Estados Unidos, prevista para
janeiro de 1992~ em prosseguimento a tratamento de saúde,
de acordo com o disposto no artigo 4• do Ato n• 30/89, da
Comissão Diretora._
__
_
_ _
O Senhor Primeiro V ice-Presidente é designado para relatar a matéria e, de imediato, apresenta parecer oral favorável,
que é aprovado pelos presentes.
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Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara
encerrada a Reunião, ãs vinte c duas horas e cinco minutos,
pelo que eu, Manoel Vilela de Magalhães, Diretor-Geral e
Secretário da Comissão Diretora, lavrei a presente Ata que,
depois de assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala da Comissão Diretora, 9 de dezembro de 1991. Senador Mauro Benevldes, Presidente .
COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS

12• REUNIÃO, REALIZADA
EM 13 DE NOVEMBRO DE 1991
As dezoito horas e dez minutos do dia-treZe de outUbro
de mil novecentos e noventa e um, na sala de reuniões da
Comissão, Ala Senador Alexandre Costa, presentes os Senhores Senadores: Almir Gabriel - Presidente, Jutahy Magalhães, José Paulo Bisol, Francisco Rollemberg, Nelson Wedekin, Antônio Mariz, CéSar- Dias, Pedro Simon, "Garibaldo
Alves Filho, Lucfdio Portella, Irapuan Costa Júnior, Eduardo
Suplucy, João Calmon, Mansueto de Lavor, José Richa, Affonso_ Camargo e Lavoisier Maia, reúne-se a Comissão. O
Senhor Presidente declara abertos os trabalhos dispensando
a leitura da ata da reunião anterior, que é dada como aprovada. Prosseguindo, declara que, tendo _em vista a matéria
publicada no Jornal de Brasília, do dia 13 de novembro do
corrente ano, quando foram feitas gi'aves denúncias· pe1ó exSenador Jamil Haddad, concernentes â tramitação, bem corito, ao parecer oferecido pela Comissão de Assuntos Sociais
ao Projeto de Lei do Senado n• 354, de 1989, de autoria
do Senador Francisco Rollemberg, faz-se necessário que a
Presidência ofereça aos Senhores memb.{os presentes esclarecimentos sobre_Q_assunto, para que não pairem dúvidas sobre
a lisura que norteia os_ trabalhos desta ComisSão. Assim sendo,
procede à leitura da nota de esclarecimentos emitida pela
Secretaria Legislativa, referente ao assunto -em questão. A
seguir informa que embora haja riúrilero suficiente -de assinaturas no livro de presença, não há quorum na sala para apreciação da pauta da Comissão, dando por encerrada a presente
reUnião, lavrando eu, Mônica Aguiar Inocente, Secretária
da Comissão, a presente ata que, lida e aprovada, será assin_ada
pelo Senhor Presidente, Senador Almir Gabriel.
íntegra do apanhamento taquigráfico.
ANEXO À ATA DA 12• REUNIÃO DA COM IS·
SÁO DE ASSUNTOS SOClAlS, REALIZADA EM
13 DE NOVEMBRO DE 1991, ÀS DEZOITO HORAS E DEZ MINUTOS.
Presidente: Almir Gabriel
Convidados: Francisco Rollemberg- Jutahy Magalhães
-José Paulo Biso!
O SR- PRESIDENTE (Almir Gabriel) -Inicio a reunião, solicitando que seja dado o parecer sobre a Ata da
u~ reunião realizada no dia 9 de outubro de 1991.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -Sr. Presidente,
considerando que já estamos começando a sessão tão. atrasados, e que temos participado intensamente dessa Comissão,
peço a V. Ex~ seja dispensada a leitura da Ata, a fiin de
que possamos dar andamento ao nosso trabalho no pouco
tempo que nos resta.
O SR. PRE_SIDENTE (AlmirGabriel) -Em votação
o pedido do Senador Francisco Rollemberg de dispensar a
leitura da Ata.
Os Srs. que o aprovani,queiram permanecer sentados.
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Aprovado.
Eu solicitO que o -Senador Francisco-Rollemberg viesse
até a mesa.
Fiz questão de iniciar esta Sessão, no-preSente--momentO
sem quorum para votação, com·viStas-a deixar claros alguns
assuntos que me parecem da maior importância, recentemente
divulgados pela imprensa nacional, a partir de uma entrevista
dada pelo ex-Senador Jamil Haddad.
Na entrevista S. Ex' levanta suspeita .de que um processo,
no final do ano passado, não teria sido votado aqui na Comissão, e que depois compôs um processo que foi remetido à
Câmara e que, por coincidência, chegou a sua própria mão
para relatar na Corníssão de Seguridade Social, da qual S.
Ex•Ia.Z parte na Câmara dos Deputados.
O fato nos pareceu extremamente sério e gi'ãve, e sobre
ele tivemos reunião onteril à taide, quando então, como Presidente desta Comissão, tive conhecimento do que havia sido
apurado pelo então Senador JamiJ Haddad e das suas preocupações em relação a es~as possibilidades.
_
Face a isso combinamos que apuratfamos o fato o mais
rápido possível, e de maneira não escandalosa, com vistas
a esclarecé-Io por inteiro e, uma vez constatada alguma irregularidade, teriamos então todo o interesse_ em trazer a público
· o que poderia ter acontecido dentro ou fora da Comissão,
alterando a decisão da Comissão de Assuntos Sociais.
Pouco tempo depois~ o Senador Francisco -Rollemberg
me telefonou com vistas a tratar do mesmo assunto. Estivemos
em seu gabinete, e fiCamoS a par da série d~- documentos
_que informam esse processO, através, tambéin, das notas taquigráficas e fita que mostrava a gravação da reunião havida,
tratando desse ãssunto no final do ano passado.
Pela fita e pelas notas taquigráficas~ ficou inteir11mente
esclarecido: primeiro, que o s-enadoi Jamil Haddad esteve
presente na reunião; segundo, qtie S. EX" leU um parecer
que tinh3. sido oferecido pelo Senador Mário Maia; terceiro,
que as rubricas d() parece_r eram d9 Senador Mário Maia e
não do ex-Senador Jamil Fíaddad; quarto, que S. Ex~ tinha
votado a favor do parecer que tinha lido; quinto, que S. Ex~
acolhia a sugestão do Senador Qdacir Soares sob;re uma pequena modificação, no seritfdo de_ incluir não apenas os municípios
mas também o Dístrito Federal como órgãOs ou como instituições encarregadas de recolher o Uxo hospitalar.
De ontem para hoje, nós tivemos oportunidade de aprofundar a questão, e estivemos na Secretaria da Comissão,
onde nos pareceu indispensável esclarecer um ponto desse
processo, que eram as duas últifllas páginas, cuja datilografia
parecia diferente da máquina utilizad_a na anterior e quç_ poderia criar uma suspeição pelo fato de __ qu~ a séri~de__trl!meros
das páginas não seguia uma série normal, interrompia-se na
página 4, não tinha página 5 numerada e se ~guia a página
das assinaturas cotn ·o númerO 2.
Estivemos lá e solicitamos, face à constatação que fizemos, que a Secretaria Legislativa passasse à Presidência uma
informação sobre como é o procedimento, e é dela que faç:<?
questão de dar notícia.
(leitura)
_ __ _
Estamos aqui com as págínas do próprio -compUtadoie com a numeração em seGüência, diiimindo todas as dúvidas.
Faço questão de trazer esse informe à Comissão. Primeiro,
pela relação absolutamente aberta, sincera, que considero cor·.reta, que temos dentro com os Membros da Comissão; segundo,-porque, no momento em que uma suspeit3cjUãlqüer pudesse acontecer, cabia-nos buscar esclarecer por inteiro,levano
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do .qualquer que fosse a conseqüência ao -Coilhecimerito quer
da Comissão, quer do próprio- Senado, quer do próprio pú-

.
-. -blico.
Com isso insisto. em informar· aOs Membros da Comissão
que todo material continua disponível e se algum deles julgar
conveniente ter conhecimento do processo, esse material continua inteiramente disponível; do meu ponto de vista, já está
inteiramente esclarecido o que aconteceu. Lamento que um
parlamentar experimentado como o ex-Senador J amil Haddad
possa ter incorrido numa atitude que acabou repercutindo
contra o_Congresso Nacion_<ll, particularmente contra o Senado e mais especificamente contra esta COi:riiSSãá de Assuntos
Sociais.
Insisto em dizer que é do nosso entendimento que qualquer qu·e seja a dúvida que surja, ela precisa ser esclarecida
até o fim.
Eu me dei por satisfeito com os dadoS e informações
que conseguimos recolher, especialmente com a ajuda e colaboração do Sena_dor Fra~cisco Rollemberg. De qualquer maM
neira, todo material continua disponível para todos os companheiros, com vistas a tomar alguns esclarecimentos que julguem adequados, inclusive a gravação ·de toda a reunião, na
qual o Senador Jamil Haddad lê o parecer e após leitura
do parecer informa que vota a favor; por coincidência foi
um projeto terminativo, e cada parlamentar foi chamado,
um por um; ouve-se na gravação o_ voto de cada Senador
em acordo ou em desacordo. Houve .un_cmimidade, inclusive,
com a votação a favor do próprio ex-Senadof Jamil Haddad.
Esses os dados que queríamos passar a todos os companheiros.
O Senador Francisco Rollemberg poderia. complementar algu-.
ma informação, com vistas a deixar inteiramente claro esse
ponto.
O SR. FRANCISCO R.OLLEMBERG'-'Sinceratriente
eu não teria nada mais a acrescentar, porque a expo-sição
do nosso Presidente foi completa; foi exatamente isso o que
ocorreu.
Quinta-feira passada procurou-me em plenário o ex-Senador Jamil Haddad e disse: "Rollemberg, está havendo úm
engano; há um parecer meu favorável a um projeto seu ao
qlJ~l sou viscP.rall!lente contrário. As assinaturas e as rubricas
estão falsifícadas, esta sessão não se reaJizou, e ·eu gostaria
que tomasse providências. Eu lhe informei que o Presidente
estava viajando, que eu iria fazer o levantamento, e que assim
que o SenadOr Alniii- GábrieJ chegasse, conversaríamos os
três. Ontem à tarde o procurei em plenário e perguntei se
estava disposto a conversarmos com o Senador Almir Gabriel,
e ele disse: "não! No momento estou levantando mais uns
dados". No final da tarde, fui surpreendido em meu gabinete
COrii U~3:sperquiriçõ~s -~a Folha de S. Paulo, querendo saber
oS âetalhes das falsificações das assinaturas, quando então
decidi ligar os fatos ao conhecimento do Presidente do Senado
e à Liderança do meu Partido, e providenciei o quanto antes,
com a D~ Mónica, a gravação da fita e as notas taquigráficas.
_ Hoje à tarde, o Sr. Presidente do Senado respondeu às
notas publicadas nos jornais; b Seriador Almir Gabriel fez
uso da tribuna, e eu também; depois nos encontramos numa
coletiva no gabinete do Senador Mauro Benevides, e, lá, o
Sr. Jam_il Haddad confessou ante a fita, quando ouvia ele
próprio proferir um parecer, e votar favoravelq~ente, e as
notas taquigráficas, que não tinham nada a acrescentar, que
apenas teria Se surpreendido porque não teria no seu-arquivo
esse parecer, que nonnalmente fez, o que decorreu do fato
de não ser ele o Relator; foi um relator indicado, na hora •.
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da Comissão. Ele próprio confessa, quando da leitura, que
estava lendo aquilo pela primeira vez, que não tinha juízo
firmado, mas acatava a proposta do Senador Odacir Soares,
e que votava favoravelmente.
Creio que tudo isso já se resolveu, já está dirimido. Só
foi lamentável que ocupássemos as primeiras págínas dos jor~
nais com um assunto tão desagradável, partindo da pessoa
do Senador Jamil Haddad, que foi uma pesSoa que honrou
esta Casa, uma figura altamente experimentada.
Confessa o Senador no final da audiência públiC3. quenão teria sido ele que teria passado aos jornais a notícia,
mas por se tratar de uma pessoa muito amiga, a quem ele
confiara o fato, ele preferiu não identificá-la; o assunto se
encerra com isso. O Senador Almir Gabriel tem todo o dossiê.
Eu tenho também uma fita com a gravação. Aqueles que
têm interesse em conhecer o processo mais de perto, a Comissão, o Senador Almir Gabriel e eu estamos dispostos a prestar
qualquer outro esclarecimento se porventura se fizer necessário.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Gabriel) -Estamos com
14 itens na pauta, mas com número insuficiente para votar.
A indagação que eu faria é no sentido de prosseguirmos
a reunião~ iniciando algum debate, enquanto se consegue a
vinda de outros Senadores; ou se, ao contrário, pelo fato
de estar próxima a hora da sessão extraordinária do Senado,
valeria a pena suspender esta reunião.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Juiahy Magalhães:
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Quando eu assinei,
eu fui o 15~; portanto, já haveria número. Agora, o Senador
Lavoisier Maia talvez seja o 169
Tenho me batido muito para evitarmos esse tipo de assinaturas, o parlamentar passa aqui e na hora da votação não
está presente. Só deveria valer realmente a assinatura daqueles
que estiverem presentes na hora da votação. Se assina e vai
embora - não interessa se por razões mais iniportantes ou
não, muitas vezes acredito até que tenham outros compromissos - não estando presente na hora da votação, a secretaria da Comissão deve fazer uma anotação ao lado da assinatura, alertando para o fato de que não estava presente naquele
momento. É uma questão de ordem apenas para acabarmos
com essa história de assinar e ir embora.
!
O SR. PRESIDENTE (Aimir Gabriel)- O que houve,
eu posso explicar; realmente vários companheiros estiveram
aqui e permaneceram longo tempo. A idéiã. eia de que a
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania terminasse logo
a votação. Fomos informados de que seis Se"riãdores desta
Comissão estariam lá. Infelizmente a votação do último item
acabou incendiando uma discussão bastante grande, pelo que
eu saiba, retardando em muito e prejudicando o funcionamento da nossa Comissão. Assim, acolho a posição dos Senadores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo Bisol.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Eu lamento discordar
do meu amigo Jutahy Magalhães, mas, evidentemente, se
o Senador comparece no horário da reunião e se retira depois
de uma determinada espera, ele exerce um direito líquido
c:: c~rto, e não há esse dever de esperar infinitamente, Nietzs,che dizia que só os gênios sabem esperar. E nós esperamos
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muito nossas reuniões. Aliás, o Senador Jutahy é mestre nessas
esperas, ele tem qualquer coisa Nietzschian, sabe esperar;
alguns são mais impacientes e esperam um pouquinho, mas
não há o dever de esperar infinitamente.
Não se pode fazer anotações dos que não estavam presentes na hora da votação porque há um castigo sem culpa.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Gabriel) - É por isso
que eu não repondi ã proposição e à questão de ordem do
- SenadorJutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Eu não considero
que seja questão de castigo. E uma questão de realidade.
Qual é a hora em que se pode aferir a vontade da maioria
de uma comissão? Ê na hora da votação. Muitas vezes ficamos
uma hora, uma hora e meia esperando que se comece a reunião. O Senador José Paulo Bisol tem toda a razão de reclamar, por que isso tem acontecido normalmente, infelizmente,
com comissões que não chegam a um entendimento entre
_as presidências das diversas comissões para se estabelecer um
horário não -coincidente.
Hoje é dia de reunião da Comissão de Assuntos Sociais,
e a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania faz uma
convocação extraordinária; entra em choque. Além dessa,
há outras comissões mistas que também deveriam estar reunidas. Eu digo sempre que muitas vezes eu quero ser presente,
mas eu sou omisso, porque não consigo me subdividir em
três ou quatro. Também se for anotado no livro de presença
que eu não assinei, vão dizer que eu sou omisso, mas eu
estou presente em outras comissões. Isso eu já venho falando
há vários anos, e não adianta a repetiÇão, a impertinênCia
até. A- miiJ.hã-pTóp-óStà-e "r"ãdii:ãl~--p-õr-que-ei.i- OOriSiâei'O--que
existeDJ essas razões, e o parlamentar chega aqui, assina o
livro e vao, embora porque os outros não chegaram a tempo,
creio até que há uma razão muito forte para isso. É radical
a minha idéia, porque é só horário da Comissão, também
poderia ser radical no sentido de que so espera tanto tempo
e se não chegar, azar, vamos emboral
O SR. PRESIDENTE (Aimir Gabriel) -Senador, a
Presidência acolhe a opinião de V. Ex' com absoluto respeito,
tomando em conta o fato de que na verdade estamos repetindo
coisas que já estamos cansados de ver dentro deste Senado,
Senadores que pertencem a duas, três comissões. Coino Presidente de Comissão estabelecemos os horários definidos, com
vistas a evitar essa superposição, mas o atabalhoamento do
trabalho do Congresso Nacional, não apenas do Senado, acaba
resultando em que nós percamos um tempo que não tem
tamanho, e fazemos com que outras pessoas também percam
tempo.
Temos assistido, e agora mesmo temos presentes pessoas
interessadas na votação de matéria incluída nessa pauta; mui·
tos não moram em Brasflia e se vêem obrigados, para acompanhar essa votação, a voltar para as suas terras e depois virem
novamente para o Senado Federal acompanhar uma votação
possivelmente num outro dia. Consideramos tudo isso, mas
esperamos que possamos resolver de uma outra forma~ que
não essa de assinalar no livro de freqüência, e sim tratando
de fazer com que cada Senador participe de uma comissão,
ri(fináximo de duas comissões, e que os horários não conflitem,
a fim de evitarmos nos essa perda de tempo.
Dou por encerrada a presente reuniãO, pedindo desculpas
a todos os companheiros.
Está encerrada a reuniáo.
(Levanta-se a reunião às)
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ANO XLVI- N• 184

BRASÍLIA - DF

SENADO FEDERAL
1- ATA DA 238• SESSÃO, EM 12 DE DEZEMBRO
de 1991

aos trabalhadores no mês de dezembro de 1991, e dá outras
providênCias.

·

1.1-ABERTURA

-Projeto de Lei da Câmara n' 135/91 (n' 2.308/91,

na Casa de origem), que autoriza a Petrobrás Química

SIA - PETROQUISA, a participar minoritariamente de

1.2- EXPEDIENTE

sociedades de capitais privados no Eixo Químico do Nor1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República deste, formado pelos Estados da Bahia, Sergipe, Alagoas,
- .
Pernambuco e Rio Grande do Norte.

- N•' 303 e 304, de 1991

(n~

735 e 736/91, na origem),

-Projeto de Lei do Senado n• 136/91 (n' 1.912/91,

de agradecimento de comunicações.

na Casa de origem), que dá nova redação aos arts. 19,

1.2.2- Aviso do Ministro da Economia, Fazenda e
Planejamento
- N~ 1.916í91, comunicando o seu comparecimento
ao Senado Federal, no início da próxima SeSsãO Legislativa,
para prestar esclarecimentos s_olicitados através do Requerimento no:> 646, de autoria do Senador Eduardo Suplicy.

inciso VI 23, inciso V, da Lei n• 8.028, de 12 de abril
de 1990, e 19, inciso II, da Lei n' 8.029, de 12 de abril
-Projeto de Lei da Câmara n' 137/91 (N' 2.211/91,
na Casa de origem), que altera a Lei n" 8.185, de maio
de 1991, que dispõe sobre a OrganizaçãO Judiciária do
Distrito Federal e dos Territórios e cria a Auditoria Militar

1.2.3 - Oficio do Sr. I• Secretário da Câmara dos Deputados

do Distrito Federai.
-Proposta de Emenda ã Constituiçã<Y n• 23/91, (n•

Encamifihafldo à revisão do Senado autógrafos dos
- ·----- ~- __-_
seguintes projetas:
-Projeto de Lei da Câmara n• 130191 (n' 2.153/91,
na Casa de origem), que autoriza o- Poder Executivo a
instituir como furi.dação pública a Coordenação de Aperfei~
çoarnento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, e dá
outras providências.

-Projeto de Lei da Câmara n• 131/91 (n' 2.382/91,
na Casa de origem), que autoriza a centrais Eléi:riCaS Brasileiras S.A..- ELETROBRÁS,-a doar o bem que menciona.

- Projeto de Lei da Câmara n• 132/91 (n' 5/9f, na
Casa de origem), que dispõe sobre o controle de autenticidade de cópias de obras audiovisuais em videograma postas em comércio.

-Projeto de Lei da Câmara n• 133191 (n' 3.146191,
na Casa de origem), que regula a ação popular.

-Projeto de Lei da Câmara n' 134/91 (n' 2.327/91,
na Casa de origem), que dispõe sobre a concessão de abono

de 1990, e dá outras providências.

45191, na Casa de origem), que dá nova redação ao art.

16 da Constituição FederaL
1.2.4 - Comunicação
Do Senador Divaldo Suruagy, que se ausentará dos
trabalhos da Casa a partir de 31 de dezembro do corrente
ano.
1.2.5- Requerimento

- N' 935/91; de autoria do Senador Fernando Henri- ·
que Cardoso e outros Senadores, solicitando que seja cons~
tituída Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a
investigar a sítuaçãó atual da evasão -fiscal no País.
1.2.6 - Expediente recebido
Da Representação Central Ucraniano-Brasileira, encaminhando ao Presidente do Senado Federal listas de assinaturas organizadas pelo Comitê Ptó-Reccillhecimento da
Independência da Ucrânia.

--------1
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EXPEDIENTE
CllNTIIO GRÁPICO DO SENADO FEDBRAL
PASSOS PÓRTO

Diretor-Oeral do Sendo Poderal
AGACIEL DA SILVA MAIA

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Iapreuo sob m:poaubilidade da Mesa do Seaado Federal

Direlor Elrec:utivo

CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
Diretor Admiaillrativo
LUIZ C.ARLOS DE BASTOS
Direlor Iadustrial
FLORIAN AUGUSTO COunNHO MADRUGA

ASSINATURAS

Scme~tnll ----------··········----·----------- Cr$ 3.519,65

Diretor Adjuato

1.2. 7- Indicação
-No 3, de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, sugerindo que a Comissão ~e_ Co_nstituiçào, J~,tstiça
e Cidadania analise e, se for o caso, proponha a iniciativa
cabível para sujeitar à prévia aprovação do Congresso Na-

cional qualquer instrumento que crie obrigações para o
País em face do Fundo Monetário Internacional.
1.2.8 - Recurso
- N~ 9, de autoria do Senador Marco Maciel e outros
Senadores, a fim de que o Projeto de Lei do Senado n\'
80, de 1991, que institui o Programa de Garantia de Renda
Mínima- PGRM, e dá outras providências, seja submetido à apreciação do Plenário do Senado. Defe_rido.
1.2.9- Comunicação da Presidência
- Témiino dO prazo sem que tenha sido interposto
recurso- no ·sentido de inclusão, em Ordem do Dia, do
Projeto de Lei do Senado n" 362/91, que cria a Superintendência da Área de Livre Comércio-de Guajará-Mirim e
dá outras providências, apreciado conclusivam~nte pela
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. A Câmara
dos Deputados.

1.2.10- Discursos do Expediente

TngCm 2200 exemplares.

SENADOR NELSON WEDEKIN - Mito sobre a
indolência do povo brasileiro.
SENADOR DlVALDO SURUAGY- Cronograma
e definição do movimento político janista.
SENADORA JÚNIA MARISE - Homenagem à
memória do político mineiro Telésphoro Cândido de Rezende, pelo centenário de seu nascimento.
SENADOR HYDEKEL FREITAS- Confraternizando~se com os demais Srs. Senadores, ao ensejo do térmi~
no do ano legislativo.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Homenagem póstuma ao prof. Manuel Pinto de Aguiar.
SENADOR GUILHERME PALMEIRA- Congratulando~se com a Ministra da Ação Social, Senhora Margarida Procópio, pelo desenvolvimento do projeto Corde,
de ajuda aos deficientes físicos.
SENADOR AMIR LANDO - Importância da Reforma Agrária na solução do exôdo rural, da crise económica, da recessão e do desemprego.
1.2.11- Comunicação
Do Presidente da Câmara dos Deputados, designando
o Deputado Rubens Bueno para integrar a Comissão Parlamentar conjunta do Mercosul, em substituição ao Deputado Luiz Henrique.. _

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES ~ Considerações sobre a Indicação n" 3/91, de sua autoria, lida na
1.2.12- Leitura de Projetos
presente sessão.
-Projeto de Lei do Senado n'' 407/91. de autoria
SENADOR EDUARDO SUPLTCY -Instituição do do Senador Nelson Wedekin, que dispõe sobre o credenciaPrograma de Garantia de Renda Mínima- PGRM. · - mente do delegado sindical e dá outras orovidências.
SENADOR JOSAPHAT MARINHO- Responsa-Projeto de Lei do Senado n' 408/91, de autoria do
bilidade dos parlamentares diante dos graves acontecimen- Senador Nelson Wedekin, que torna obrigatório o ensino
tos nacionais.
de Língua e Literatura Espanhola nas escolas de z_o grau.
SENADOR PEDRO SIMON- QuestÕes acerca da
-Projeto de Lei do Senado no 409/91, de autoria
gravidade da situação nacional a propósito de denúncias do Senador Nelson Wedekin, que concede isenção do Imatribuídas ao Governador baiano, Antônio Ç~riQs Maga- posto sobre Produtos Industrializados- IPI, na aquisição,
lhães, veiculadas na Imprensa, de irregularidades no Go- pelos Municípios, de equipamentos, riláquinas e veículos,
verno Federal.
exceto os de representação, para uso no serviço pú~lico.
SENADOR ALMIR GABRIEl.::__ Moção do Conse1.2.13- Requerimentos
lho Nacional de Saúde, reivindicando pronta atuação d~
- N.,s9:36 e 937-,' de 1991, de. ã.utoria do 'Senador Amir
Governo no právimento dos re-cursos nec:esS:ãríos a·o·Seto"r
e sua reestruturação.
_ .
,.
Lando, soliCitando a inclusão em Ordem do Dia dos ProjeSENADOR MÁRCIO LACERDA- Reformulação tas de Lei do Senado n"' 280 e 281, de 1991.
da política de planejamento do Fundo de ÇJ3.ran!~~ ·por
--N9 _938/91, de autoria do Senador Márcio Lacerda
Tempo de Serviço - FGTS.
-e outros Senadores, solicitando a realização de.sessão espe-
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cial do Congresso Nacional, dia 12 de outubro de 1992,

emitir títulos públicos. Aprovado, nos termos do Projeto

para comemoração do_s__ SQO anos de_ Descobrimento da
América.

de Resolução n<? 105/91, após parecer da comissão compc·
tente. À Comissão Diretora para a redação final.
-Redação final do Projeto de Resolução n·' 105/91.
Aprovada. À promulgação.
Ofício n" S/56, de 1991, através do qual o Governo
do Estado_ do Rio de Janeiro solicita autorização para ele~
var, temporariamente, o limite de endividamento daquele
Estado. Aprovado, nos termos do Projeto de Resolução
n~ 106/91, após parecer da comissão competente. À Comís~
são Diretora para a redação final.
- Redação final do Projeto de Resolução n" 106/91.
Aprovada. À promulgação.
-Ofício n9 S/57, de 1991, através do qual a Prefeitura
Municipal de Paranaguá (PR) solicita autorização para con~
tratar operação de crédito, no valor de três bilhões, duzen·
tos e setenta e dois milhões, oitocentos e oitenta e
sete mil, duzentos e oitenta e cinco-t:ruzeiros, para os fins
que especifica. Aprovado, nos termos do Projeto de Reso·
lução na 107/91, após parecer da comissão competente.
À Comissão Diretora para a redação final.
__ - Redação final do Projeto de Reso!L.ção n" 107/91.
Aprovado. À promulgação.
-SUbstitutivo da Câmara- ao ProjetO- de Lei do Sena·
do n<.> 88, de 1990, de autoria do Senador Odacir Soares,
que dispõe sobre o prazo para concessão para exploração
dos serviços públicos de telecomunicações, relativo ao art.
66-âo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Discussão encerrada, após parecer da comissão compete o·
te, tendo usado da palavra os Srs. Maurício Corrêa, Eduar·
do Suplicy, José Paulo Biso I, Chagas Rodrigues, Cid Sabóia
de Carvalho. Amir Lando e José Richa, ficando adiada
a votação em virtude do término do prazo da prorrogação
da sessão.
-Projeto de Lei da Câmara n' 122, de 1991,
que estabelece os incentivos fiscais que menciona e dá
outras providênciãs. Apreciação adiada, em virtude do término do prazo da prorrogação da sessão.
-Projeto de Lei do Senado n' 171, de 1989-Complementar, de autoria do Senador Fernando Henriaue Cardo~
so, que define, nos termos do inciso I, art. 161, da Constitulçáo Federal, o valor adicionado para fins de cálculo
da participação dos municípios na Receita do Imposto sobre operações Relativas à Ciri:::ulaçiio de Mercadorias e
sobre Prestação de Servíçós de Transportes Interestadual
e Intermunicipal e de Comunicação. Apreciação adiada,
em virtude do término do prazo da prorrogação da sessão.
Projeto de Lei da Câmara n~ 27, de 1987, que autoriza
a Petróleo Brasileiro S.A-- PETROBRÁS, e a Pe-trolJrás
Distribuidora S.A. - BR; has condições que estabelece,
a participarem do capital de outras sociedades. Apreciação
adiada, em virtude do término do prazo da prorrogação
da sessão.
-Projeto de Lei da Câmara n' 89, de 1990, que dá
a de-nominação de Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira à Rodovia BR~364. ApreCiaçãO adiada_, em virtudedo término do prazo dã prõrrogação da sess30.
Projeto de Lei da Câmara n' 98, de 1991, que dá
nova redação a dispositivos da Lei n~ 2.180. de 5 de feve-

1.2.14- Comunicação da Presidência
Prazo para tramitação e apresentação de__e_mc_ndas ao
Projeto de Lei da Câmara nn 130/91, lido 3.iúeriormente.

1.3- ORDEM DO DIA

-Projeto- de Lei da Câmara n' 115, de 1991, que
especifica a destinação dos recursos originados por adicional tarifário criado pela Lei n~ 7.920, de 12 df: dezembro
de 1989, que cria o Adicióllãl de Tarifa AeroportUária
e dá outras providências. Aprovado, após parecer da Co-

missão competente, tendo usado da palavra os Srs.-Ronan
Tito, Jutahy Magalhães. Fernando Henrique Cardoso e
Cid Sabóia de Carvalho. À sanção.
-Projeto de Lei da Câmara n' 124, de 1991, que
dispõe sobre a base de cálculo das contribuições devidas
ao Finsocial e ao PIS/Pasep e dá outras providências. Apro·
vado, após parecer da comissão competente. À san_ção.
-Projeto de Decreto Legislativo n' 139, de 1991.
que aprova a adesão do Brasil ao Programa Cospassarsat,
de localização, busca e salvamento de aeronaves e embar~
cações sinistradas, por meio de sinais de satélites, bem
como a concessão de crédito anual no valor de dez mil
dólares norte·americanos ao orçamento do Ministério da
Aeronáutica, de modo a permitir o cumprimento das novas
obrigações fmanceiras·a:dvindas da aqesão. Aprovado, após
parecer da comissão competente. A Comissão Diretora
para a redação final.
Redação final do ProjetO de Decreto Legislativo n9
139/91, em regime de urgência.Aprovada. À promulgação.
-Projeto de Lei do Senado n' 266, de 1991, de autoria do Senador Maurício Corrêa, que dispõe sobre a utiliza·
ção, pelo Governo do Distrito Federal, dos órgãos de Segu~
rança Pública de que trata o § 4' do art. 32 da ConstituiÇão
Federal. Aprovado o substitutivo, após parecer da comissão
competente, ficando prejudicados o projeto e as emendas,
tendo usado da palavra o Senador Maurício Corrêa. A
Comissão Diretora parei redigir o veilcido para o turno
suplementar.
- Redação do vencido para o turno suplementar do
substitutiVo ao Projeto de Lei do Senado no 266/91, em
regime de urgência. Aprovado. À Câmara dos Deputados.
-Projeto de Resolução n<.> 102, de 1991, de iniciativa
da Coniíssão Diretora, que institui_ó_"Sísfemã Integrado
de Saúde --SIS. Discussão encerrada, retornando à com is·
são competente em virtude do recebimento de emendas.
-Mensagem n;>282, de 1991, relativa à proposta para
que a República Federativa do Brasil, seja autorizada a
ultimar contratação de crédito externo no valor de cento
e noventa e sete milhões de ienes, junto ao Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento - Banco
Mundial. Aprovado, nos termos do Projeto de Resolução
no 104/91, após parec-er da comissão competente.'À Com is·
são diretora para a redação final.
- Redação final ao Projeto de Resolução n' 104/91.
Aprovada. À promulgação.
-Ofício n' S/51, de 1991, através do qual o Governo
do Estado do Mato Grosso do Sul solicita autorização para
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reiro de 1954, que dispõe sobre Tribun~I Marítimo, alterada pelas Leis n~ 3.543, de 11 de fevereiro de 1959,5.056,
de 29 de junho de 1966, e pelo Decreto-Lei n" 25, de
P de novembro de 1966. Apredação adiada, em virtude
do término do· prazo da prorroga_ção da sessão.
Projeto de Lei da Câmara no 99, de 1991, que dá
nova redação ao art. 184 do Código Penal. Apreciação
adiada, em virtude do término do prazo da prorrogação
da sessão.
ProjetO de Decreto Legislativo n9 16, de 1988, que
aprova o texto da Convenção nq 140, da Organização Internacional do Trabalho - OIT, sobre a licença remunerada
para estudos, adotada em Genebra, em 1974, durante a
59~ Reunião da Conferência Internacional do Trabalho.
Apreciação adiada, em virtude do término do prazo da
prorrogação da sessão.
Projeto de Decreto Legislativo no 17, de 1988, que
aprova o texto do Acordo sobre Prevenção, Controle, Fiscalização e Repressão ao Uso Indevido e ao Tráfico Dícito
de Entorpecentes c de Substâncias Psicotrópicas, assinado
com a República do Paraguai, em Brasília, a 29 de março
de 1988. Apreciação adiada, em virtude do término do
prazo da prorrogação da sessão.
Projeto de Decreto Legislativo n" 112, de I99I, que
aprova o texto da Convenção Internacional para Segurança:
de Contêineres, assinado em Genebra, em 2 de dezembro
de 1972, bem como as emendas de 1983 aos Anexos I
e II que integram a Convenção. Apreciação adiada, em
virtude do término do prazo da prorrogação da sessão.
Projeto de Decreto Legislativo n9 115, de 1991, que
aprova o texto do Acordo de Cooperação Econômica e
Tecnológica, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da
China, em Brasilia, em IS de maio de 199L Apreciação
adiada, em virtude .do término do prazo da prorrogação
da sessão.
Projeto de Decreto Legislativo n' 120, de 1991, que
aprova indicação, por parte do Presidente 9-a R~pública,
de membro efetivo da Comissão Diâ:tora do Programa
Nacional de Desestatização. Apreciação adiada, em virtude
do término do prazo da prorrogação da sessão.
Projeto de Lei do Senado n' 220, de 1991, de autoria
do Senador Nelson Carneiro, que isenta de contribuição
para a seguridade social a entidade b~neficente P.e assis.tência social que atenda aos requisitos que menciona. Apreciação adiada, em virtude do término do prazo da prorrogação da s.essão.
Projeto de Lei do Senado n' 258, de 1991, de autoria
do Senador Nelson Carneiro, que fixa o valor dos títulos
públicos na composição do preço para aquisição de bens
a serem alienados. Apreciação adiada, em virtude do término do prazo da prorrogação da sessão.
Projeto de Resolução n9 90, de 1991, que autoriza
a Prefeitura do Município de São Paulo a proceder o registro da rolagem das Letras FinanCeiras do Te.souro Municipal- LFTM, São Paulo, e Bônus do TesourO Municipal
- BTM, São Paulo, vencíveis em 1992, no valor de
Cr$97.515.806_624.,70 (noventa e sete bilhões, quinhentos
e quinze milhões, oitocentos e seis mil, seiscentos e vinte
e quatro cruzeiros e setenta centavos), conforme crOno-

grama especificado. Apreciação adiada, em virtude do térmi:rio do prazo da prorrogação da sessão.
1.3.1 - Comunicações da Presidência
-Término do prazo para apreSentação de emCndas
aos Projetes de Resolução n'' 93, 94, 95, 96, 97191, ao
Projeto de Lei da Cãmara n' 86191 e ao Projeto de Lei
do Senado n' 385/91-Complementar.
-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje às 21 horas e 31 minutos, com _Ordem do Dia que
designa.

1.4-ENCERRAMENTO
2- ATA DA 239' SESSÃO, EM 12 DE DEZEMBRO
DE 1991
2.1-ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1- Requerimentos
- N 9 944191, de urgência para o Projeto de Lei da
Câmara n~" 129/91, que dispõe sobre a pl_!.blicação de. informações relativas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, pelo Ministério_ d9. Trabalho e da Previ~
d~ncia.Social e pela Caixa Económica Federal.
-N° 945191, de urgência para o Ofício n" S-61, de
1991, do Governador do Estado do Pará, encaminhando
ao Senado Federal solicitação para contrat~r _operação de
emprestimO junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, no valor de 145 milhões de dólares, com vistas
à execução de parte do "Projeto de Drenagem, Vias, Água
e Esgoto das Zonas Baixas de Belém •·, para o que será
necessário o aperte de 65 milhões de dólares como contrapartida do Governo Estadual.
-N~' 946(91, de autori_a do Presidente da Comissão
de Àssuntos Sociais, solicitando a trãrnitação conjunta do
Projeto de Lei do Senado n' 207191, e do Projeto de Lei
da.Senado n° 271, de 199L

23- ORDEM DO DIA
Requerimento no 886, de 1991, de autoria do Senador
Fr~mcisco Rollernberg, solicitando~ nos termos regimentais, a retirada, eit! caráter definitivo, do Projeto de Lei
do Senado n\' 299, de 1991, que dá ao servidor p~blico
portãdoi dé tenossinovite incapacitante e ifi"e\iersível, cã~
ract~r13-:~da com()_ do~nç~ _do trabalho, direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, prevista na
Lei n'8.112, de 11 de dezembro de 1990 ..Aprovado-

2-3-1 - Matéria apreciada após a Ordem do Dia
-Requerimentos n<.>" 944 e 945, lidos no Expediente
da presente sessão. Aprovados.
. _
2.3.2 - Comunicação da Presidência
COnvocação de sessão extraordinária a realizaf~se hoje, ãs 21 horas e 35 minutos, com Ordem do Dia que
designa.
2.4- ENCERRAMENTO
3- ATA DA 2411' SESSÃO, EM 12 DE DEZEMBRO
DE 1991
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4.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Requerimentos n'" 949/91 e 950/91, lidos no Expediente. Aprovados.

3.1-ABERTURA
3.2- EXPEDIENTE
3.2.1 - Requerimentos
- N" 947/91, de urgência. nos termos do art. 336,
alínea c, do Regimento Interno, pai-a o Ofício S-62/91,
que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a emiti.r
Letras Financeiras do TesourO do Estado. - N" 948/91, de urgência, nos termos do ãrt. 336. aHnea
c, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara
n" 130, de 1991, que autoriza o Poder Executivo a transformar em fundação pública a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, órgã()
autônomo integrante do Ministério da Educação, e dá outras providências.

3.3- ORDEM DO DIA
Requerimento n" 677, de 1991, de autoJia do Senador
Oziel Carneiro, solicitando, nos termos re.eimentais. a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo publi~
cado no jornal O Globo, edição de 1" de outubro de 1991,
intitulado ''Sem Tempo a Desperdiç3r". AprovadO.
3.3.1 -· Matérias apreciadas após a Ordem do Dia

-Requerimentos n.,; 947 e 948/91, lidos no
diente da presente sessão. Aprovados.
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3.3.2- Comunicação da Presidência
Convoca sessão extraordinária a realizar~se. hoje, às
21 horas e 37 minutos, com Ordem do Dia que designa.
3.4-ENCERRAMENTO

4- ATA DA 241" SESSÃO, El\112 DE DEZEMBRO
DE 1991
4.1 -ABERTURA
4.2- EXPEDIENTE
4.2.1- Requerimentos
- N' 949, de 1991, de urgência para o Ofício "S"
n'30, de 1991 - PRES!-SUPAR (N'2.620/91, na origem),
encaminhando ao Senado Federal pedido formulado pela
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto - SP,
para que seja autorizado aquele município, em caráter ex~
cepcional, a contratar empréstimo junto a Caixa Ecoriô~
mica Federal, no valor de Cr$7.196.734.599,40, destinado
ao financiamento das obras relativas ã ampliação do sistema
de abastecimento de água daquele município.
- N' 950, de 1991, de urgência para o Ofício "S"
no 63, de 1991, relativo a pleito do Governo do Estado
do Rio Grande do Sul.
4.3- ORDEM DO DIA
Requerimento no 777, de 1991, de autoria do Sen:idor
Odacir Soares. solicitando. rios termos regimenta-is, a trans~
crição, nos Anais do Senado Federal, do artigo intitulado
"Collor unifica o plano de carreira do funcionalismo", pu~
blicado no jornal O Estado de S. Paulo, edição de 29 de
outubro de 1991, bem como do discurso proferido pelo
Presidente da República por ocasião das homenagens ao
Servidor Público. Aprovado.

4.3.2- Comunicação da Presidência
-Convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje,
às 21 horas e 40 minutos, com Ordem do Dia que designa.
4.4- ENCERRAMENTO

5- ATA DA 242' SESSÃO, EM 12 DE DEZEMBRO
DE 1991

5.1-ABERTURA
5.2-EXPEDIENTE
5.2.1- Requerimentos
- N" 951/91, de urgência para o Projeto de Decreto
Legislativo n" 137, de 1991 (n" 54/91, na Câmara dos Depu·
tactos), que aprova o ato que outorga permissão a Rádio
Onda Sul FM Stéreo Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Carmo do Rio Claro, Estado
de Minas Gerais.
- N" 952/91, de urgência para o Ofício n" 50, de 1991,
no qual o Governo de Santa C~ltarina solicita a alteração
da Resolução no 47, do Senado FederaL

5.3- ORDEM DO DIA
Requerimento n(> 801, de 1991, de autoria do Senador
Odacir Soares, solicitando a transcrição, nos Anais do Sena~
do Federal, do artigo publicado no jornal O Estado de
S. Paulo, edição de 2 de novembro de 1991, intitulado
"A regra da Maioria". Aprovado.
5 .3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
Requerimentos n•' 951 e 952, de !991, lidos no Expe·
diente da presente sessão. Aprovados.
5.3.2- Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a realizar~se ho~
je, ãs 21 horas e 43 minUtOs, com Ordem do Dia que
designa.

5.4- ENCERRAMENTO
6 - ATA DA 243' SESSÃO, EM 12 DE DEZEMBRO
DE 1991
6.1- ABERTURA
6.2- EXPEDIENTE
6.2.1- Requerimentos
- N9 953/91, de urgência para o ProjetO de Lei da
Câmara n~ 112/91, que "reajusta a pensão especial mensal
concedida às viúvas de ex~ Presidentes da República".
- N' 954/91, de urgência para o Projeto de Lei da
Câmara no 137/91, que altera a Lei no 8.185, de 14 de
maio de 1991, que dispõe sobre a Organização Judiciária
do Distrito Federal e dos Territórios. e cría a Auditoria
Militar do Distrito Federal.
6.3- ORDEM DO DIA
Requerimento n" 825, de 1991, de autoria do Senador
Júlio Campos, solicitando, nos termos regimentais, a trans~

\
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crição, nos Anais do Senado Federal, do artigo publicado
no jornal Diário de Cuiabá, edição de 27 de outubro de
1991, de autoria de Lenine Póvoas, intitulado "Centenárío
de Nilo Póvoas". Aprovado.
6.3.1 - M_atér_ias apreciadas após a Ordem do Dia
-Requerimentos n"~ 953e 954/91, lidos no Expediente
da presente sessão. Aprovados.
6.3.2 - Comunicação da Presidência.
- Convocação de sessão extraordinária a ref:t}j:i;ªr~~~
hoje, às 21 horas e 45 minutos, com Ordem do Dia qi.lé _
designa.

6.4- ENCERRAMENTO
7- ATA DA 244• SESSÃO, EM 12 DE DEZEMBRO
DE 1991

7.1- ABERTURA
7.2- EXPEDIENTE
7.2.1 - Requerimentos
- N" 955Z91, de urgência, nos termos do art. 336,
alínea c, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei
da Câmara n" 136, de 1991, que dá nova redação aos artigos
19, inciso VI e 23, inciso V, da Lei n" 8.028, de 12 de
abril de 1990, e 19, inciso II, da Lei n' 8.029, de 12 de
abril de 1990, e dá outras providências.
- N' 956/91, de urgência, nos termos do art. 336,
alínea c, do Regimento Interno, para o Ofício S-69/91,
relativo a pleito da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.

7.3 -ORDEM DO DIA
Requerimento n<.> 835, de 1991, de autoria do Senador
Pedro Simon, solicitando, nos termos regim-enüiis·;·a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo do Depu··
tado Ulysses Guimarães, publicado na coluna "Tendência/Debates", do Jornal Folha de S. Paulo, edição Qe 18
de novembro de 1991, intitulado "O Fio do Bigode". Aprovado.
7 .3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Requerimentos n.,-; 955 e956/91, lidos no Expediente
da presente sessão. Aprovados.
7.3.2 - Comunica_ção da Presidência
Convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às
21 horas e 49 minutos, com Ordem do Dia que designa

7.4- ENCERRAMENTO
8- ATA DA 245• SESSÃO, EM 12 DE DEZEMBRO
DE 1991

8.1-ABERTURA
8.2- EXPEDIENTE
8.2.1 - Requerimentos
- N' 957/91, de urgência para o Projeto de Lei da
Câmara n' 134/91 (n' 2.327/91, na Casa de origem), que
dispõe sobre a concessão de abono aos trabalhadores no
mês de dezembro de 1991 e dá outras providências.

Dezembro de 1991

-No 958/91, de urgência para o ·Projeto de Lei do
Senado na 80/91, que institui o Programa de Garantia de
Renda Mínima- PGRM, e dá outras providências.

8.3- ORDEM DO DIA
Requerimento nn 851, de 1991, de autoria do Senador
João França, solicitando, nos termos regimentais. a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da matéria: "O Perigo
Ianomami", publicada na revista Veja, de 27 de novembro
de 1991. Apro~ado.
8.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
~Requerimentos n<'"~ 957 e 958/91, lidos no Expediente
da presente sessão. Aprovados.
8.3.2 - Comunicação da Presidência
- Convocação de sessão exJrãordiiiâda~a realizar-se
hoje, às 21 horas e 52 minutoS, com Ordem do Dia que
designa.

8.4 - ENCERRAMENTO
9- ATA DA 246" SESSÃO, EM 12 DE DEZEMBRO
DE 1991
. --

9.1- ABERTURA
9.2- EXPEDIENTE
9.2.1 -

Requ"erim~ntos

- N• 959, de 1991, de urgência para o Pro feto de
Lei da Câmara n-:>41, de 1991, que dispõe sobre a proteção
do trabalho doméstico e dá outras_ providências.
- N• -960, de 1991, de urgência para o Projeto de
Lei da Câmara n~ 135, de 1991, que autoriza a Petrobrás
Química S/A- PETROQUISA, a participar minoritariamente de sociedades de capitais privados no Eixo Químico do Nordeste, formado pelos Estados da Bahia, Sergi-.
pe, Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Norte.
9.3 -ORDEM DO DIA
Requerimento no:> 885, de 1991, de autoria do Senador
Nelson Carneiro, solicitando, nos termos regimentais, a
retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Lei do Senado
no:> 88, de 1991, que dispõe sobre aposentadoria por tempo
de serviço no regime da Lei o"' 3.807, de 26 de agosto
de 1960, e dá outras providências. Aprovado.
9.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
Requerimentos n•' 959/91 e 960/91, lidos no Expediente. Aprovados.
~

9.3.2 - Comunicação da Presidência
- Convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje,
às 21 horas e 55 minutos, com Ordem do Dia que designa.

9.4- ENCERRAMENTO
10- ATA DA 247• SESSÃO, EM 12 DE DEZEMBRO
DE 1991

10.1- ABERTURA
10.2- EXPEDIENTE
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10.2.1 - Comunicação da Presidência
-Referente às indicações propostas pelas Lideranças
dos nomes dos candidatos do Senado à eleição para a Comissão Representativa do Congresso Na0onal._ Aprovadas.
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rada da emenda, de sua autoria, ao Projeto de lei da
Câmara n' 81, de 1990. Aprovado.
10.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia

Requerimentos n~ 961 e 962/91, lidos no Expediente
10.2.2 - Requerimentos
da presente sessão. Aprovados.
- No 961/91, de urgência, nos termos do art. 336,
alínea c, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei
10.3.2 - Designação da Ordem do Dia para a próxima
da Câmara no 131, de 1991, que autoriza a Centrais Elétricas- sessão
Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS, a doar o bem que
10.4 ~ENCERRAMENTO
menciona.
- N• 962/91, de. urgência, nos termos. do art. 336,
11- ATO DA COMISSÃO DIRETORA
alínea c, do Regimento Interno, para o Projeto de Decreto
Legislativo n"' 128, de 1991, que dispõe sobre a remuneração
N• 45, de 1991
do Presidente e do Vice-Presidente da República e dos
Ministros _de Estado para o exercício financeiro de 1992
12 - MESA DIRETORA
e dá outras providências.
13- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
10.3- ORDEM DO DIA
Requerimento n" 876 de 1991, de autoria do Senador
Marco Maciel, solicitando, nos termos regimentais, a reti-

14 -

COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-

NENTES

Ata da 238a Sessão, em 12 de dezembro de 1991
1a Sessão Legislativa Ordfnária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Dirceu Carneiro e Beni Veras
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Affonso Camargo - Albano Franco - Alexandre Costa - Alfredo Campos - Almir Gabriel - Aluizio Bezerra Amazonino Mendes - Antonio Mariz - Aureo Mello - Beni
Veras - Carlos Patrocínio - César Dias - Chagas Rodrigues
-Coutinho Jorge- Dario Pereira- Dirceu Carneiro- Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy - Biela Álvares - Esperidiao
Amin - Epitácio Cafeteira - Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves - Gerson Camata- Guilherme Palmeira -Henrique Almeida - Hugo Napoleao -Humberto Lucena - Hydekel Freitas- Irapuan Costa Júnior - Joao Calmon - Joao
França- Joao Rocha- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho
-JosE: Eduardo- JosE: Paulo Bisai- José Richa- José Sarney - Julio Campos - J 6nia Marise - J utahy Magalbaes Lavoisier Maia - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha Lourival Baptista- Lucfdio Portella -Magno Bacelar- Mansueto de Lavor - Marco Maciel - Marluce Pinto - Maurício
Correa - Mauro Benevides - Meira Filho - Nabor Júnior Nelson Carneiro - Nelson Wedekin - Odacir Soares - Onofre Quinan- Oziel Carneiro - Pedro Simon - Rachid Saldanha Derzi - Ronaldo Aragao - Ronan Tito - Ruy Bacelar
- Telmo Vieira - TeotOnio Vilela Filho - Valmir Campelo
- Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 69 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciãriu)s nossos trabalhos.
O Sr. 19 Secretário procederá â leitura do Expediente.
É lido o seguinte
EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
N" 303 e 304, de 1991 (n" 735 e 736/91, na origem),
de 10 do corrente, de agradecimento de comunicações, referentes às matérias constantes das :Mensagens SM n<>s 396 e
397/91, respectivamente.
A VISO 1.916/GMEFP
Brasílía, 11 de dezembro de 1991
A Sua Excelência o Senhor
Senador Mauro Benevides
Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Refiro-me ao Ofício SM/n•.l.043, de 31 de outubro tiltimo, através do qual Vossa Excelência me comunicou haver
sido aprovado o Requerimento n9 646, de 1991, de autoria
do Senador Eduardo Suplicy, convocando-me para prestar,
perante o Plenário do Senado Federal, informações referentes
às.. ati vidades deste Ministério.
2. Em resposta, comunico a Vossa Excelência que me
sentirei honrado em poder comparecer a essa Casa do C_on- \
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gresso Nacional para prestar os esclarecimentos solicitados
por aquele ilustre Senador.
_
3. Pretendo fazê~ lo no iníc1o da próxima Sessão Legislativa, na data que melhor lhe convier.
Atenciosamente,- Marcflio Marques Moreira, Ministro
de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento.

Deze~t>ro d~)99)

VI- outras rendas eventuais.
sv No caso de_ dissolução da fundação Capes, seus
bens e direitos passarão a integrar o património da União.
Art. 6~ São Çrgãos de direção da Fundação Capes:
I -o Conselho Superior;
II- a Diretoria, 'composta pelo Presidente e pelos Dire-:
tores;
·
- III- o Conselho Técnico-Científico. OFÍCIOS
Parágrafo único. O Estatuto da fundação Capes disporá
__sobre a organização e o_ funcionamento dos órgãos de que
Do 1~ Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando trata este artigo.
à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetas:
Art. 7o São criados os cargos de provimento efetivo e:
___em_comissão e as funções de confiança da fundação Capes,
PROJETO DE LEI DÁ CÂMARA N'-130, DE 1991
na conformidade dos Anexos I e II desta lei.
§ 1~ Os vencimentos dos cargos de provimento efetivo
(N• 2-153/91, na Casa de origem)
da fundação Capes são os constantes do Anexo III desta lei,
(De iniciativa do Presidente da República)
vigentes em P de novembro de 1991, sobre os quais incidirãO
Autoriza o Poder Esecutivo a instituir como funda- as antecipações e os reajustes posteriormente concedidos.
§ 2~ As descrições dos cargos de provimento- efetivo
ção pública a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES e dá outras provi- do quadro da fundação Capes são as constantes do Anexo
IV desta lei.
dências.
Art. 89 Os servidores atualmente em exercício no órgão
O Congressà Nacional decreta:
________ autónomo Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Art. }9 Fica o Poder Executivo autorizado a instituir Nível Superior poderão optar pela sua integração ã fundaçãO
como fundação-pública a Coorden"itçãO de-Aperfeiçc!ªD)eri_t9_ Capes, no prazo de trinta dias da data de sua constituição.
de Pessoal de Nível Superior - CAPES, com sede e foro
Parágrafo único. Aos servidores que não manifestarem
no Distrito Federal e prazo de duração indeterminado.
a opção referida neste artigo aplicar-se-á o disposto no § 29
Art. 2' A fundação Cal'est"rá COf!IO_fi!!ªliciª@__$J~.bs_!, _ _do art. 37 da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
diar o Ministério da EdUcação na formulação de políticas
Art. 9~ Os servidores que manifestarem a opção refepara a área de pós-graduação, coordenar e avaliar o.s cursos rida no artigo anterior serão enquadrados nos cargos criados
desse nível no País e estimular, mediante bolsas de e?tudo, por esta lei. com atribuições iguais ou assemelhadas aos que
auxílios e outros mecanismos, a for~ação de recursos huma- atualmente ocupam, observada a sua qualificação profissional.
Parágrafo único. O enquadramento a que se refere este
nos altamente qualificados para a docéncia de grau superior,
a pesquisa e o atendimento da demanda dos setores público artigo some·nte terá validade após homologado pela Secretaria
e privado.
,
.
cfa Admjnistração Federal e publicado no Diário Oficial da
Art. 39 A fundação Capes serão tranSferidos as cornpe- União. ·
tências, o acervo, as Obrigações, os díreitos, aS receitas e
Art. 10. Encerrado o enquadramento previsto nos arts.
as dotações orçamentárias do órgão autónomo Coordenação 89 e 9~ desta lei, ficará a fundação Capes autolizada a requisitar
de Aperfeiçoamento de Pessoal de ~íve~ Superior.
servidores da Administração Federal direta,-autárquica e fun§ 19 Fica o Poder Executivo autorizado a transferir para dacional, em igual número ao de vagas remanescentes de
a Fundação Capes os imóVeis disponíveis da União ql!~ SJ~jªI)1_ seu Quadro de Lotação.
necessáriOs ao exercício e ao desenvolvimento das suas ativiArt. 11. O Ministro de Estado da Educação, no prazo
dades.
_
..
..
de sessenta dias, contados da data da publicação desta lei,
§ 29 O património da fundação Capes será ainda consti- adotará as providências necessárias para a constituição da
tuído pelos bens móveis-e imóveis que venha a adquirir, indu- fundação Capes, observadas as disposições legais aplicáveis.
sive mediante doações e legados de pessoas naturais ou juríParágrafo único. Constituída a fundação Capes, medicas..
_- _
diante aprovação do seu Estatuto, extinguir-se-á o órgão autdArt. 49 Constituem receita da fundação Capes:
nomo Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
I - as dotações consignadas na lei orçamentária da Superior.
União;
Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a remaneII -os auxílios e as SUbvenÇões concedidas por entidades jar, abrir ou cancelar créditos orçamentários para atender
de direito público ou de direito privado;
__ _ _
as despesas de _constitUiÇão, instalação e manutenção da fundaIII- as rendas de quaisquer espécies, produzidas poi ç3.o Capes, observado o disposto na Lei de Diretrizes Orçaseus bens ou atiVidades;
mentárias;
IV- as contribuiç?es provenientes de eJ!.tida9es nado. Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publinais, estrangeiras ou intei"nàcionais;
cação.
.
·
V -os saldos financeiros os exercícios;
Art. 14. -Revogam-se as disposições em co~trário.
Art.
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ANEXO I
(Lei n2

, de

de

-ae

199 )

CARGOS-DE PROVIMENTOEFETIVO DA COORDENAÇÃO DE A!'];;RFEIÇOAMENTO DE
PESSOAL DE NÍVEL SUPEÍÜOR
NÍVEL AUXILIAR (NA)
DENOMINAÇAO
Auxiliar de Serviços Gerais
Digitador
Motorista
Auxiliar Administrativo
Operador de Telecomunicações

QUANTIDADE
04
07

02
14
03

NÍVEL MÉDIO (NM)
DENOMINAÇÃO
Desenhista
Assistente Administrativo
Secretário
Técnico de Contabilidade
Programador
Técnico de Artes Gráficas
Operador de Gráfica
Assistente Técnico

QUANTHYADE
01
20
04
04
03
02
03
35

NÍVEL SUPERIOR (NS)
DENOMINAÇÃO

QUANTIDADE

Bibliotecário
Técnico em Comunicação Social
Advogado
Técnico em Administração, Orçamento e Finanças
Analista de Sistemas
Contador
Analista de Projetos de Formação de Recursos Humanos
Secretário Executivo
Técnico Especializado

02
03
03
21
02
02
14
10
62
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ANEXO

(Lei n2

, de

Dezembro de 1991

II
de 199 )

de

CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA DA COORDENAÇÃO
APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NfVEL SUPERIOR
a) Cargos em Comissão dO Grupo Direção e Assessoramento
-DAS-

b)

Superior

QUANTIDADE

CÓDIGO
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

DE

101. 5
101.4
101.3
101.2
102.2
102.1

1

3
3
9
2
5

Funções Gratificadas (Lei n2 8.216, de 13 de agosto de 1991)

CÓDIGO

QUANTIDADE

FG-1

17

ANEXO III
(Lei

n2

, de

de

de 199 )

TABELA DE VENCIMENTOS APLICADOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CAPES

NfVEIS

CLASSE

ESPECIAL

PADRÃO

VENCIMENTO
583.119,60
518.847,91
461.660,58

III
II
I
-
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NÍVEIS

SUPERIOR

CLASSE

PADRÃO

VENCIMENTO

IV
III
II
I

410.776,44
365.500,74
325.215,30
289.370;12

A

IV
III
II
I

257.475,80
229.096,86
203.845,84
181.378,80

c

III
II
I

247.599,60
232.819,53
219.227,43

IV
III
II
I

206.428,86
194.377,45
183.029,62
172.344,28

IV
III
II
I

162.282,75
152.808,62
143.887,59
135.487,38

IV
III
II
I

173.476,80
153.106,63
135.129,06.
119.262,39

IV
III
II
I

105.258,78
92.89.9' 44
81.991,30
72.364,80

B

Mtoio
B

A

B

AUXILIAR
A
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simples, efetu.ando, ainda, reduções e ampliações, _de acordo
com o objetivo do trabalho.
Cargo: Assistente Administrativo
·Faixa de Vencimentos: A-1 a C-III
Escolaridade/Exigência Mínima: 2'~' _grau
Descrição- Sumária:
Executar serviços administrativos nas diversas áreas da
Fundação, atender o público em geral, prestando-lhe informaCargo: Auxiliar de Serviços Gerais
ções atualizadas sobre atribuições das unidades da Fundação
Faixa de Vencimentos: A-1 a B-11
e os nomes dos servidores que a integram; controlar a entrada
Escolaridade/Exigência Mínima: 4~ série do 1~grau
e a saída de pessoas; prestar assistência de documentos, efeDescrição Sumária:
Executar serviços auxiliares de ~almorarifado, arquivo ge- tuando levantamentos e análises de dados, elaborando quaral, reprografia, gráfica, protocolo, expedição, xerox, coleta dros, tabelas, gráficos e demonstrativos diversos formulários
e entrega de correspondências e documentos em geral, peque- e outros instrumentos necessários à consecução dos trabalhos,
nas compras, recebimento de malotes e documentos, preenchi- efetuando o acompanhamento e o controle de convénios, conmento de formulários padronizados, entre outros, relaciona- tratos e/ou acordos nacionais e internacionais, projetas e processos, constituindo e mantendo cadastros e arquivos, entre
dos à administi3.çãO-ein geral.
outras tarefas. ·
Cargo: Digitador
Cargo: Secretário
Faixa de Vencimentos: A-lll a B-V
Faixa de Vencimentos: A-1 a C-III
Escolaridade/Exigência Mínima: 1('grau completo (de pre.
·Escolaridade/Exigência
Mínima: 29 grau (Curso profissioferência que este já cursando o 2" grau)
nalizante)
·
Descrição Sumária:
Descrição Sumária-:
Preparar e operar equipamentos de entrada de dados
Secretai'iar a chefia imediata, redigindo e executando serou similares para sua transcrição, conferírido o trabalho execuviços de datilografia, efetuaJ;ido serviços administrativos em
tado e promovendo a conservação dos equipamentos.
geral, bem como, quando solicitando, atuar como elemento
Cargo: Motorista
de ligação com as diversas áreas da Fundação e preparar reuFaixa de Vencimentos: A-1 a B-11
niões.
Escolaridade/Exigência Mínima: 4~ série do 19 grau
Cargo: Técnico de Contabilidade
DescriÇão~ Sumária:
Faixa
de Vencimentos: A-IV a C-IV
Dirigir vefculos automotores no transpqrte de pessoas
Escolaridade/Exigência Mínima: 29 grau (Curso Técnico
ou volumes, bem como orientar e auxiliar no processo de
de Contabilidade), para progressão a C-IV, curso superior
carregamento e descarga dos mesmos.
incompleto
Cargo: Auxiliar AdministratiVo
Descrição Sumária:
Faixa de Vencimentos: A-III a B-V
Executar
serviços técnicos-contábeis, efetuando análises,
Escolaridade/Exigência Mínima: 1'~' grau completo (de preclassificações, registras, lança:mentós e operações diversas,
ferência que esteja cursando o 29 grau)
mantendo arquivos de documentos afins, compilando -dados
Descrição- Sumária:
Executar serviços administrativos auxiliares nas diversas e elaborando demonstrativos contábeis, orçamentários e fiáreas da Fundação, tais como recebimento, registro e despa- nanceiros
Cargo: Programador
chos de documentos, datilografia, operar terminais de compuFaixa de Vencimentos: A~IV a C~IV
tação, redação·de minutas simples ou padronizadas de corresEscolaridade/Exigência Mínima: 29 grau; para progressão
pondências em geral, preenchimento de fichas e manutenção
de cadastros, arquivos e correlates, bem comO efetuar lança- a C-IV, curs_o superior incompleto
uescnçao ~umana:
mentos, conferências e levantamentos de dados, segundo
Elaborar programas, projetando e testando a lógica dos
orientação prévia.
mesmos, bem como executar a sua codificação, documentação
Cargo: Operador de Telecomunicações
e manutenção, obedecendo descrição e a ling'uagem pré-deFaixa de Vencimentos: A-1 a B-11
terminada.
Escolaridade/Exigência Mínima: 1'~' grau
Descrição Sumária:
Cargo: l'écnico de Artes Gráficas
Operar eqUipatnentos de telecomuniC'ações, transferir JiFaixa de Vencimentos: A~I a C-III
gações locais e interurbanas, operando mesas telefónicas,
Escolaridade/Exigência Mínima: 2• grau (Curso Técnico)
mantendo cantatas com diversas Unidades da Fundação e
Descrição Sumária:
outras instituições, transmitindo e recebendo mensagenS:-Executar projeto gráfico de matérias para publicação,
distribuindo
técnica e esteticamente ó espaço a ser ocupado,
GRUPO: NÍVEL MÉDIO (NM)
copiando, reduzindo ou ampliando desenhos, diagramas, fotoCargo: Desenhista
grafiãS, ou dandp tratamento artístico e decorativo, expriFaixa de Vencimentos: A-1 a B-V
mindo, em sua concepção artística, os elementos a serem ilusEscolaridade/exigência Mlnimn: 2• grau (de preferência trados, bem como executar a arte final dos trabalhos.
Cargo: Operador de Gráfiea
com curso técnico)
Executar. copiar ou revisar desenhos de plantas lay-outs,
Faixa de Vencimentos: A-I a B-V
diagramas e fluxogramas de construção civil, mecânica, hiEscolaridade/Exigência Múlima: 29 grau
dráulica, eletricidade e eletrónica, entre outros de natureza
Descrição Sumária:
(Lei n' , de
de
de 1991
DESCRIÇÃO DE CARGOS EFETIVOS DA
COORDENAÇÁO DE APERFEIÇOAME-NTO
DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR
GRUPQ:_NNEL AUXILIAR (NA)

Dezembro de 1991

DIÁRIO DO COmTRE$~0 NACIONAL (Seçãoii) ..

Operãr máquinas dé impressão Õff~set, de_ reprogrã.fia e
demais equipamentos de montagem e acabamento, manipu~
lando-as segundo procedimentos técnicos eSpecífic<!_s1 b~~ corno preparar tintas e efetuar a limpeza e conservação dos
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- Realizar estudos para elab~ração de pro)etos, bem_ como
para a implantação ou reformulação de sistemas de processamento de dados,_ definindo o serviço a ser executado, analisando_a~ ~tªpas e funcionalidade, a fim de atender às necessiequipamentos.
- - dades do usuário.
Cargo: Assistente Técnico
Cargo: Contador
Faixa de Vencimentos: A-1 a Especialwl
Faixa de Vencimentos: A-1 a C-IV
___Escolaridade/Exigência Mínima: 3~ grau (Ciências Coil{á-_-Escolaridade/Exigência Mínima: 29 g~au;- p_ãfa progréss~o _
beis); a partir do B-IV, necessidade de pós-graduação em
ao C-IV, necessidã.dc de curso superior incompleto
área correlata.
Descrição Surriária:
Descrição Sumária:
Desenvolver estudos nas diversas áreas de atuação e partiPlanejar, coordenar, controlar e executar serviços de concipar da elaboração de planos, programa~.! projetos técnicosadministrativos, Convêniqs, 51-cOrdqs e conti3.tos e_ propor iller- tabilidade, arialisando e responsabilizando-se pela elaboração
nativas para implementação, acompanhamento e avaliação, de balanços, balancetes e outros demonstrativos da mesma
bem como preparar relatórios, correspondências, pareceres natureza, emitindo pareceres, efetuando inspeções ou fornee propor soluções ou fornecer subsídios à tomada de decis()_es; cendo elementos_para audita_gem, realizando estudos com visinformar sobre a tramitação e_ decisões <;:onstãnte-s proCessos tas _à. manutenÇão e à atualização de Plano de Contas, verifide fomento e formação de Recursos Humanos; divulgar condi- cando e apropriando custos; participando da definição ou reformulação de programas orçamentários e financeiros, de forções para a obtenção de bolsas/auxfiios.
ma a gar~tttir__a aplicação.
GRUPO: NÍVEL SUPERIOR (NS)
Cargo: Técnico em Comunicação Social
Faixa de Vencimentos: A-I a Especial-I
Cargo: Secretário- Executivo
Escolaridade/Exigência Mínima: 39 grau; a partir do B-IV,
Faixa de Vencimentos: A-1 a B-lll
Escolaridade/Exigência Mínima: 3o grau (36 meses de ex- necessidade <;te pós-graduação em área correlata.
- --Descrição "Sumária:
-·
·
periência profissional efetiva)
- Coordenar e/ou orientar tecnicamente atividades de plaDescrição Sumária:
Secretaria a chefia imediata, re.digindo e datilografando nejamento, controle e/ou execução, referentes à Comunicação
textos diversos em português e/ou outro idioma, efetuando Social; receber analisar e divulgar informações de interesse
traduções, executando serviços burocráticos e atuando corno da Fundação, redigindo e revisando textos jornalísticos, bem
elemento de Iigaçã_o com as diversas áreas da Fundªção, bem como examinar e selecionar originais a-serem editados e efecomo, quando solicitado, preparar reuniões e prestar apoio tuar cobertura jornalística de eventos significativos.
Cargo_: Técnico ~lP Administração,_ Orçamento e Fi113nças
logístico aos membros participantes.
F8ixa de-vencim-entos: A-1 a Especial-I
Cargo: Bibliotecário
Escolaridade/Exigência
Mínima: 3~ grau; a partir do B-IV,
Faixa de Vencimento: A-I a Especial-I
·Escolaridade/Exigência Mínima: 39 g_rau (Bibliote_cono- necessidade de pós-graduação em área correlata
mia); a partir do B-IV, necessidade de pós-graduação em
Descrição Sumária:
área correlata.
:P~senvolver e executar atividades de administraç_ão do
Descrição Sumária:
_
-~ _
_ patrimóniO ê dó -pessoal·da Fundação; planejar, organizar,
Executar, em bibliotecas e centrós de documentação da controlar e acompanhar planos, programas macro e microecoFundação, atividades de cole ta, seleção, processame:Qto técni- nôniicos, projetas e c"orrelatos; elaborar planos de investico, recuperação e disseminação da informação, a fim de aten- mentos e financiamentos; de propostas orçamentárias e de
der ã demanda dos usuários_~_
estimativa· de receita e despesa; consqJidar proposta de orçaCargo~ Advogado
mento; elaborar e executar a sua programação financeira;
Faixa de Vencimentos: A-1 a Especial-l
desenvolver e/ou implementar formas de controle e assegurar
Escolaridade/Exigência Mínima: 39 grau (Direito); a partir o seu cumpljment9, realizando orientação e análises de dedo B.-IV, necessidade de pós-graduação em área Correlata.
mopstrativos orçame_ntádos_ e fin8.nce.iroS; elaborar· e consoDescrição Sumária:- --- --· ···
·
lid~ prestação de contas anual, bem como instituir prOCessos
Estudar e analisar assuntos de cunho jurídico, no que e ptbjetbs e formular procedimentos, normas e_diretrizes que
tange ã legislação fiscal, trabalhista, administratiVã,-_-cívif e_ viab_i_Hze.m a definição, encaminh3111ento e/ou solução de ascomercial, entre outras, bem como emitir parecereS té~nic~s; ~U_J!t(?s ~ -p_rol;>lernas rel~tivos· às ati_vici~des. econômico-finanredigir petições e requerimêntoS -e elaborar recomendaç9~~ ~ir'!~ _d~ f_uQ._cfação.
e instruções, que salvaguardem os interesses da I:undação,~
Cargo: Técnico Especializado
Faixa de Vencimentos: A-1 a Especial-I
além de participar de atos, contratos e termos_ de processos
em que a mesma for parte, representando-a em ji.Jfzo- óU fora
Escolaridade/Exigência Mínima: 3" grau; a partir do B-IV,
necessidade de pós-graduação em área correlata
dele, quando determinado.
Cargo: Analista de Sistemas
Descrição Sumária:
Faixa de Vencimentos: A-II a Especiai-IV
Analisar processos de solfcitação de bolsas e auxílios,
Escolaridade/Exigência Mínima: 3" grau (co_m_experiência einitindo pareceres, segundo norm~s de concessão e reconien-profissional}; a partkdo-B-lV, com pós-graduação _em área d<lÇâO das- ár-eas técnicas e dos comitês, calculando e atualicorrelata; para progressão ao Especial-II, necessidade de mes- ~do v~lq_re:s de _çoncess.ôes; colaborar na elaboração de contrado em área correlã{a; e ao Especial-IV~ necesSidade de vênios, contratos e acordos nacionais e internacionais e definidoutorado em área correlata.
ç#p_Q~_porm--ª-s_,_ con_trole de programação orçamentária e presDescrição Sumária:
tãÇ-ão de contas; planejar, coordenar e i 'olementar estud ·1s,

de
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duação, assessorando o Ministro da Educação na formulação
de políticas para este setor, monitorando e avaliando o desenvolvimento do sistema e operando os programas_ de bol~~s_
de estudos e de_ auxílios institucionais. A Cãpes está, portaõto,
basicamente voltada para as questões do ensino.
Desse modo, a Capes se destingue, claramente, por seus
objetivos e modo de atuação, das agências voltadas para o
desenvolvimento da pesquisa, como o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico- e Te_cnológíOO (CNPq) no riível
federal, e as fundações de amparo à pesquisa, no nível estadual, desempenhando, em relação a elas, um papel diverso
e complementar.
A especificidade do campo de atuação da Capes tem
criado difiCUldades para sua caracterização jurídiCo-institucional dentro da AdministraÇão Pública, o que ocasionou sucessivas reformulações da sua definição. Em todas ·elas, entrentanto existe em comum o reconhecimento de que se trata
de órgão cuja natureza é diversa daquela dos órgãos da administração di reta e que suas funções básicas_~e situani no ca!JI.PO
do assessoramento na formulação de políticas, através de atividades de análise e avaliação, e no campo de fomento ãs instituições de formação de pessoal de nível superior.
Constituída original~ente sob a forma de Çampanha de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Decreto no
29.741, de 11-7-51), visando a estabelecer incentivos para o
aperfeiçoamento da formação de recursos humanos, a Capes
foi posteriormente estabilizada instituciOnalmente como órgão
permanente e autónomo, nos termos do art. 172 do Decreto-Lei n~' 200, de 25-2-(57, Com a redação dada pelo Decreto-Lei
n' 900, de 29-9-69, através dos Decretos n'' 66.662, de 5-6-70,
e 74.299, de 18-7-74. Procurando vencer as limitações desse
MENSAGEM N• 598, DE 1991
estatuto, ela foi novamente reformulada pelo Decreto no
Excelentíssimo Senhores Membros do COngresSO Nacio- 86.816, de 5-1-82.
~
·~
·~
nal:
De comum, todas essas soluções jurídicas- tiveram por
Nos termos do parágrafo P do art. 64 da Constituição objetivo assegurar a autonomia, agilidade e flexibilidade- do
Federal, tenho a honra de submeter à elevada de1iberação órgão ~orno condição necessária para o desempenho de suas
de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de_ Moti- complexas funções. Não obstante, persistem dificuldades esvos do Senhor Ministro_ de Estado de Educação, o anexo truturais para garantir estas qualidades organizacionaiS.
projeto de lei que "Autoriza o Poder Executivo a transformar
Finalmente, a natureza das decisões a tomar e dos proem fundação pública a C~ordenação de Aperfeiçoamento ~e cessos de execução fundados em pesquisa a avaliação, julgaPessoal de Nível Superior- CAPES, órgão autónomo inte- mento e acompanhamento de processos, são antes de natureza
grante do Ministério_ da Edycaç_ão, e dá outras provi~ências". acadêmico-científíca do que técnico-burocrática, demandando
Brasflia, 29 de outubro de 1991.----, Fernando Collor.
quadro de pessoal altamente qualificado, formas ágeis de orgaEM n'419
nização e tecnologia.s específicas aos serviçOs, difícilmimte acoEm 29 de Outubro de 1991 modáveis nas estruturas de administração direta.
Órgãos com a mesma finalidade ou com características
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
semelhantes ãs da Capes tenderam, na Administraão Pública,
A Cooi"âenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível a serem consol~dados sob a forma de Fundaç3:0, figura jurídica
Superior- CAPES- constitui órgãó--da Administração Fe-__ · estruturalmente mais adequada a que permite a constituição
deral, que tem desempenhado um papel relevante e muito de um plano de cargos e carreira compatível com as atividades
específico no sistema de· ensino superior, como agência 'de do ói-gão. A figura do Órgão Autónomo constitui hoje uma
fomento à formação de recursos humanos altamente quali- solução antiquada, encontrando-se em extinção na AdministraÇãO Federal. Tanto isso é verdade que o Decretq n9 99.678,
fiCados.
Sua área de atuação·está voltaâa, Oã.siC3.iri.efite. para o de 8 de novembro de 1990, que aprova a Estrutura Regimental
estímulo e o apoio aos cursos de pós-gradu_aç_ão, que consti- do Ministério da Educa~ão, detemrina:
"Art. 25. E assegura-la ao Instituto Nacional de
tuem o instrumento para a melhoria da qualificação do pessoal
Estudos e Pesquisas Educacionais e à c0oi"deriaçã6 de
docente das universidades, para a formação de pesquisadores
Aperfeçoamento de Pessoal de Nível Superior a autoe para o treinamento de profissionaiS de alto nível nos setores
nomia prevista em seuS- respectivos· a tos constitutivos,
mais relevantes para o desenvolvimento económico, social
até que o Poder Público estabeleça natureza jurídicoe cultural do País.
Pela competência que acumulou ao longO dos anos na
administrativa diferenciada para esses órgãos."
É clara, diante desses· fatos e exemplos, a urgência de
realização destas funções, atribui-se à Capes a responsabilidade pela coordenação do Sistema Nacional de Pós-Gi"a- uma solução jurídico-organizacional cons:entânea com os prin-

pesquisas e trabalhos nas áreas técnicas _da Fundação, elaborando e analisando normas. métodos e procedimentos 1 acompanhando suas implantações, previsões e execução drçamentárias, emitindo pareceres técnicos e relatórios.
Cargo: Analista de Projetas de Formaç-ão de Recursos
Humanos
Faixa de Vencimentos: A-Va Especial-I Especial-II a E..c;pecial-IV
Escolaridade/Exigência Mínima: Para ingresso, pós-graduação em área correlata e domínio de um idioma_estrangeiro;
para progressão ao Especial-H, necessidade de mestrado em
área correlata e para progressão ao Especüll-IV, necessidade
de _doutorado em área correlata
Descrição Sumária:
Atividade especializada de supervisão, coordenação e
programação de políticas e estratégias d~ pós-graduação, compreendendo: Elaborar instruções técnicas quanto ao levantamento de dados sobre a pós-graduação no País; atuar no intercâmbio educacional e tecnológico mundial visando suprir as
carências nació"nais de pós-gradtiação, para docência e pesqul~
sa; promover estudos de tendênciaS_ do dese_nyolyimento científico nacional; propor estímulo aq aperfeiÇoamento de pessoal
em áreas estratégicas para superação de problemas nacionais;
compor comissões de avaliação e -implementação de_ cursos
e projetas na área de pós-graduação; supervisionar, coordenar
e rever a programação de cursos de aperfeiçOamento de pessoal; gerir recursos financeiros destinados a projetes sob sua
responsabilidade; propor mecanismos de integração dos profisSionais pós-graduados ao sistema produtivo nacional.
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cípios da Reforma Administrativa que Vossa Excelência determínou fossem seguidos. transformar__ !f Capes em Fundação
permitirá à instituição desenho organizativo adequado e a
incorporação de importantes inovações em seus tnétodos de
gestão e operação.
·
__
-Em primeiro lugar, porque a eficácia das atividades de
fomento em que são focalizadas suas funções -concretizadas
na atribuição de bolsas ·de estudos_ e auxi1ios, em _orie!nt_ªç_ão_
técnico-polftíca e em estímulos institucionais às· universidades-implica períodos mais longos de maturação-e, pois, continuidade e estabilidade dos seus programas. Para dar conta
das políticas gove~rnamentais que lhe incumbe implementar,
exige-se de sua direção e gestão transcender orientações conjunturais ou incidentais de cada período administrativo. Não
é por outra razão que se outorga maior autonomia jurídica
e de gestão a órgãos funcionalmente semelhantes, como o
CNPq, no nível federal, e as fundações de amparo â pesquisa,
·
nas principais unidades da federação.
Em segundo, porque a condução destas funções se assenta,
largamente, em processos de pesquisa e de avaliação. Vale
lembrar que este-conjunto de atividades-fim decorre da formuIação de políticas públicas a médio e longo prazõS, ctJjb preparo inclui o assessoramento prestado pela Capes ao Ministro
e instância superiores do governo. A objetividade dos resullados dessas bases de conhecimento e de julgamentotlepende,
por sua vez, da independência que se garanta aos grupos
técnico-científicos ·qu-e os produzem.
Em terceiro lugar, porque· a legitimidade das avaliações
e a eficácia dos auxilies advêm de urna atuação descentralizada, com uma patticipação intensa da comunidade acadêmica e cientifica nos comitês de assessores, nas consultarias
ad boc e na composição dos conselhos científicos que ajudam
a identificai" -prioridades e propostas de ação da institução.
Estaformadeinteraçãocoma:comunídade,aomesmotempo
em que permite reduzir substancialmente a necessidade de
quadros permanentes numerosos e onerosos, ·exige uma estrutura jurídica própria, flexível e capaz de viabilizá-Ia em sua
complexidade.
-Tenho, pois, a honra de submeter à elevada consideração
de Vossa Excelência o anexo anteprojeto de le_i!.gue autoriza
o Poder Executivo a instituir, mediante transformação, a Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior- Capes e dá outras providências.
Ante as ponderações apresentadas e considerando a relevância de que a matéria se reveste p-a-ra o MJnistério da Educação, tomo a liberdade de sugerir a Vossa Excelência que o
projeto de lei seja encaminhado ao Congresso Nacional em
regime de urgência.
Atenciosamente,- José Goldemberg, Ministro da Educação,
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pada pelo Decreto n~ 81.581, de 19 de abril de 1978, para
aproveitamento na contenÇão da erosão prõvocada pelo Rio
Tocantins naquela localidade.
Art. 2~ A doação ora autorizada não compreend~ os
equipamentos que compõem a Usina referida no artigo anteM
rior e que se acham sob a administração da Centrais Elétricas
do_Norte .do Brasil S.A. -= ELETRONORTE.
_
"Art. 3o A Eletronorte providenciará a desocupação do
objeto da doação no prazo de 90 (noventa) dias, contados
d~ data da publicação desta lei.
Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5o Revogam-se as disposições effi contrário.
MENSAGEM N9 733, DE 1991

(À Comissáo de Educação)

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N' 131, DE 1991
(N• 2.382191, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Autoriza a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. ELETROBRÁS, a doar o bem que menciona.
O Congresso Nacional decreta:
..
Art. 1~ Ficá a Centrais ElétríCas Brasileiras S.A. ELETROBRÁS autorizada a doar ao Município de Cametá,
Estado do Pará, o casco da embarcação em que se encontra
instalada a Usina Termelétrica Flutuante de Poraquê, enca- -

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal, tenho
a -honra de submeter â elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor MinisM
tro de Estado da Infra-Estrutura, o texto do projeto de lei
que "Autoriza a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. -.ELE~
TROBRÁS, a doar o bem que menciOna".
Brasília, 9 de dezembro de 1991. -Fernando Collor
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 205, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1991, DO SENHOR
MINISTRO DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de
Vossa Excelência o anexo projeto de lei, que autoriza a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS a doar ao
Município de Cametá, Estado do Pará, o casco da Usina Termelétrica Flutuante de Poraquê.
O referido imóvel é de propriedade da União, uma vez
que foi enCampado pelo Decreto n~ 81.581, de 19 de abril
de 1978, e indenizado com recursos da Reserva Global de
Reversão, e está, atualmente, considerado _desnecessário ao
serviço público de energia elétrica.
Pretende o Sr. Prefeito Municipal utilizar o casco da Usina
Termelétrica Flutuante de Poraquê para contenção de erosão
provocada pelo rio Tocantins, naquele Município.
Esclareço, que não se inclui na doação 0 restante do
·equipamento que compõe a usiria e se acha sob a administração
da Centrais EJétricas do Norte do BrasilS.A. - ELETRO~
NORTE, a quem está a cargo sua alienação por meio de
licitação' para desocupar o casco da usina, a ser doado.
A medida aqui proposta está amparada pelo Decreto-Lei
n~ 2.300, de 21 de novembro de 1986, e representa um auxi1io
da União ao Município de Cametá na sua luta voltada a combater a erosão do rio Tocantins que ameaça destruir a sua
sede, que hoje é considerada Património Histórico Nacional
por força da Lei n' 7.537/76.
Reafirmo a Vossa Excelência a expressão do meu mais
profundo respeito. João Eduardo Cedreira de Santana Ministro de Estaq_o da lnfrª-Es~r_!ltura. .
-·
(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)
PROJETO DE LEI liA CÁMARA N• 132, DE 1991
(N• 5/91, na Casa d~ origem)
(De iniciativa dQ Senhor Presidente da República)
Dispõe sobre o controle de autenticidade de cópias
de Obi-as audiovisuais em videograma postas em comércio

,.
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I ---:a redução de alíquotas dos Impostos sobre Impo~
tação, sobre Produtos Industrializados e s_obre Operações Ft~
nanceiras, que incidam sobre a compra de equipamentos e
CAPÍTULO I
respectivos
acessórios e sobressalentes, material de consumo
Disposições Preliminares
e outros insumos, para utilização por produtores, distribuiArt. 1"' Caberá ao Poder ExecutivO, observido ·o diS-- dores, exibidores, laboratórios de processamento, estúdios
posto nesta Lei,_ atraVés_ dos órg~~s respons~~~-i~ _p~la CC?n_~u_:- _ de imagem e som e de reprodução de obras audiovisuais;
ção da polítíca económica e cultural -~o Faís, assegurar as
II- a redução de alíquota do Imposto sobre Operações
condições de equilíbrio e de competitividade para a obra au- Financeiras incidentes sobre a remessa de rendimentos de_cor~
diovisUal brasileira, estimular sua produção, distribuição, exi- rentes _da exploração da obra audiovisual estrangeira no país,
bição e divulgação no Brasil e no e-xterior, cQiabçrar par_~ em qualquer suporte ou meio de difusão.
a preservação de sua memória e da documentação a ela relatiA_rt. 69 O__ Poder Executivo proporá anualmente incenva, bem como estabelecer as condições necessárias a um siste- tivos na área dos impostos estaduais, que sejam considerados
ma de informações sobre a sua comercialização.
necessários para o -desenvolvimento da indústria audiovisual
Art. 2~ Para os efeitos desta Lei, entende-se que:
brasileira.
I - obra audiovisual é aquela que resulta _d~--~~~ç~o de
. -Art. 7o O Poder Executivo estimulará a associação de
imagens, com Olfsem som, que tenham a fiíiã1~âade-_a~c_tiar, capitais nacionais e estrangeiros, inclusive através_dos_mecapor IDeio de sua reprodução, a impressão de movimento, inde- nismos d_e conversão d:;t dívida externa, para o financiamento
pendentemente dos processos de sua .captação, do suport~_ a empresas e a projetas voltados para as atividades menciousado inicial ou posteriormente para f1xá-las, bem como dos nadas no art. 1o desta Lei.
meios-utilizados para sua veiculação;
Parágrafo único. Os depósitos em nome de credores
I I - obra audiovisual de produção independente é aquela estrangeiros à ordem do Banco Central, serão liberados pelo
cujo produtor majoritário nãO é vinculado, direta ou indireta- seu valor de face, em montante a ser fixado pelo Banco Cenmente, a empresas concessionárias de serviços de !a~io~i_fusão tral._
---e cabodifusão de sons ou ill)~~~!ls-em qualquer tipo _de t~~ns_:_
~~Art. 8' O arJ, 45 da Lei n' 4.13Lde 3.de setembro
missão;
de 1962 passa a vigorar com a s_eguinte re~ação:
III- obra audiovisüal cinematrográfiCa ou obra cinema"'Art. 45 Os rendimentos oriundos de obras cinetográfica é aqUela cuja matriz original é um~ película C?~
matográficas estra"ilgeiras em qualquer suporte ou trieio
emulsão fotossensível ou com emulsão magnética com defmide difusão, poderão beneficiar-se do desconto integral
ção equivalente ou superior a 1.200 linhas;
-_ .
do imposto devido, desde_ que o contribuinte invista
IV- obra audiovisual videofonográfica é aquefa CUJa
esta importância na co_-produção de obras cinematomatriz original de reprodução é uma película com emulsão
gráficas brasileiras."
_
- magnética ou -Siri ais eletrônicos digitalizados;
.
§ 19 O contribuinte_ que optar pelo benefício previsto
V- obra audiovisu-al de curta metragem é aquela CUJa neste artigo. estará obrigado a depositar o valor do desconto
duração é igual ou inferior a 15 minutoS;
- em conta especial no Banco Central do Brasil.
VI- obra audiovisual de média metragem é aquela cuja
§ 2'~ Os recursos provenientes do desconto previsto nesduração é superior a 15 minutos e·frifeiior· a 70 minutos; .
te artigo que não forem comprometidos no prazo de cento
VII- obra audiovisual de longa metragem é aquela cuJa e oitenta dias, a contar da data de depósito, serão automatiduração é superior a 70 minutos;
camente transferidos, com seus eventuais ganhos financeiros,
VIII -obra audiovisual publicitária é aquela que veicula para o Programa Nacional de Cinema, de que trata esta Lei.
mensagem comercial ou instituciorfãl, independentemente de
Art. 9n Fica instituída a Contribuição para o Desenvolduração ou suporte.
vimento da Indústria AudiovisUal Brasileira, composta devaArt. 39 Obra audiovisual brasileira é aquela que atende lores resultantes da aplicação de 5% do valor de cada contrato
a um dos seguintes requisitos:
---de produção de obra audiovisual publicitária, _a ser recolhi?~
I - ser produzida por empresa brasileira de capital nacio- _ pelas produtoras de publicidades para _expedtção do Certifinal, conforme definida no art. 171, II da Constituição Federal; cado de Produto Brasileiro.
II- ser realizada, em regime de cc-produção, com emParágrafo único. O não-recolhimento da taxa de que
. .
presas de outros país~.s.
trata este artigo, além de sujeitar o infrator a penas regulaParágrafo único. A obra cinematog-ráfica brasileira será mentares e de apreensão da obra, implicará o posterior pagafornecido Certificado de Produto Brasileiro, expedido pel? mento de multas não superiores a 5% por mês de atraso,
órgão responsável do Poder Execut!vo:
- .- .
além da correção dos valores pelos índices oficiais.
Art. 49 A produção no Brasil de obra audiOVJSual estrangeira deverá ser comunicada ao órgão próprio do Poder
CAPÍTULO III
Executivo.
Do Programa Nacional de Cinema -~PROCINE
Parágrafo único. - A _produção de obr~ audiovisual
Art. 10. Fica institUído ó Programa Nacional de Cineestrangeira no Brasil deverá realizar-se através de contrato ma-PROCINE, com a finalidade de:
com empresa produtora brasileira de capital nacional, e utiliI - financiar a produção audioviSual brasilefra, através
zar, pelo menos, um terço de artistas e técnicos brasileiros.
do estabelecimento de linhas especiais de crédito, em condições especiais;
_
CAPÍTULO II
II- estimular a produção, distri~uição e exibição de obra
Do Estímulo às Atividades Audiovisuais
audiovisual de natuieza cultural; ___ .... --·__ -·.
in- assegli:rar-a preSefV.ação e a divulgação da memória
Art. 5o O -POder ExecutiVO, 3traves de seus· óigãos com·
audiovisual;
petentes, definira· aiiiialmente:
O Congresso Nacional decreta:
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IV -apoiar a participação audiovisual braSílf:ira em festivais, mostras e feiras internacionais~ beril c6mcy- a--realizaÇão

de eventos e premiações semelhantes no país;
V- conceder prêmios a obra audiovisual brasileira e
eventuais adicionais de renda;
VI- apoiar a pesquisa, o aprimoramento tecnológico
e a formação de mão-de-obra;
VII- realizar outras atividades que sejam consideradas
importantes para- o desenvolvimento das atividades audiovisuais.
Art. 11 n·Procíne goZará de autonomia administrativa
e financeira, e terá-como receitas:
I -dotação orçamentária da União;
II- a CO:ittribuição para o Desenvolvimento da Indústria
Audiovisual Brasileira, as taxas e multas previstas nesta lei;
III- o produto de operações de crédito;
IV- empréstimos, auxílios, subvenções e doações;
V- receitas operacionais;
--- VI -o saldo apurado em balanço, resultante da liqüidação da Embrafilme- Distribuidora de Filmes SIA;
VII- outras receitas eventuais.
Art. 12 O Procine será gerido por uma Comissão Curadora de 11 membros, que incluirá um representante do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamentó,-todos com mandato de um ano, renovável por duas vezes, designados pelo
Presidente da República ou pela autoridade por ele delegada,
---- -- que o presidirá.--- Parágrafo único. Seis membros da Comissão Curadora
serão designados, após audiência de entidades de caráter nacional, representantivas das atividades audiovisuais de produção, distribuição e exibição cinema:tógráficã-;âiStribulção e
locação de obras videofonográfica, autores, e das locadoras
de obras videofonogrãficas. -- - ----. Art. 13 O Poder Executivo baixará Regulamento que
disporá sobre as atividades e a administração do Procine,
no ·prazo de 90 dias da promulgação desta lei, podendo autorizar a requisiÇãO -de funcionários para sua adininistração, e
não autorizando a nomeação ou contratação de pessoal permanente.
CAPÍTULO IV
Do Sistema de Informações e ContrOle

da Comercialização de Obras Audiovisuais
Art. 14. O Sistema de Informações e Conttole da Comercialização de Obras Audiovisuais, de âmbito nacional,
será elaborado, custeado e executado por entidades legalmente constitUídas e representativas dos segmentos de produção, distribuição, exibição e comercialização de obras audiovisuais, tendo em vista sua exatidão, aperfeiçoamento e desenvolvimento tecnológico.
Art. 15. O Sistema de Informações e Controle de Obras
Audiovisuais, ·na atiViâade cinematográfica, será elaborado
e custeado pela iniciativa --privada por -m-eio de exibidores,
distribuidores e produtores.
Parágrafo único. O sistema a que se i"efere este artigo·
será gerenciado e operado pela atividade de exibição com
a fiscalização dos agentes da distribuição e da produção cinematográficas.
Art. 16. Toda sala ou espaço de exibição pública destinada â exploração de obra cinematográfica em qualquer suporte deverá, obrigatoriãmerite, Utilizar o sistema de controle
de receitas de bilheteria, constituído pelo ingresso pã.droni-
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zado em forma de bobina para máquina registradora, talonário
ou óuti'o procesSo que venha a ser desenvolvido, sendo ainda
obrigatório O liSo do borderô padronizado, conforme o modelo
aprovado por órgão competente do Poder Executivo.
Parágrafo único. Os borderôs padronizados, devidamente preenchidos, deverão ser remetidos semanalmente pelos exibidores aos distribuidores e aos produtores das obras
cinematográficas aUdiovisuais.
Art. 17. As cópias das obras audiovisuais videofono-gráfiCaS destinadas à venda, cessão, empréstimo, permuta,
locação ou exibiçãO,- Ccirri- ou sem fins lucrativOs, bem como
as obras audiovisuais publicitárias deverão conter em seu suporte- físico, de forma indelével e irremovível, a identificação
do .detentor do direito autoral no Brasil, com todas as informações que o identifiquem, conforme modelo aprovado pelo
órgão competente do Poder Executivo.
Parágrafo único. O Sistema de Informações e Controle
das Obias AudiOvisuais na atividade videofonográfiCa será
custeado, gerenciado e operado pela atividade de distribuição
e locação de obras videofonográficas, com a fiscalização dos
agentes da distribuição e da produção cinematográficas.
Art. 18. As entidades responsáveis pelo Sistema de ln·
formações e Controle da Comercialização de Obras Audiovisuais, emitirão relatórios e divulgarão_estatísticas, que deverão
ser encaminhadas ao órgão competente do Poder Executivo.
Art. 19. É obrigatório o regístro qos contratos de produção, cessão dos direitos de exploração comercial, importação e exportação de obras audiovisuais em qualquer suporte
ou veículo, no órgão competente.
Art. 20. Inclui-se no art. 178 do Decreto-Lei W 7.903
de 27 de agosto de 1945, o seguinte inciso:
"XIII- Vende, aluga ou utiliza, sob qualquer
forma, com intuito de lucro, direto ou indireto, obras
audiovisuais com violação do direito autoral."

CAPÍTULO V
Disposições Finais

Art. 21. Os serYiÇôS-téciiicoS âe copiagem e reprodução
-de matrizes de obras cinematográficas, que se destinem à
exploração comercial no mercado brasileiro, deverão ser executados em laboratórios instalados no país.
Parágrafo único. As obras cinematográficas estrangeiras consideradas de importante interesse artístico pelo órgão
competente estão dispensadas da exigência de copiagem obrigatório no país, a-té o limite de seis cópias, em qualqUer formaiiJ ou sistema.
Art. 22. A obra audiovisual publicitária importada só
poderá ser veiculada no pafs após submeter-se a processo
de adaptação realizado por empresa produtora brasileira, de
acordo com as normas que serão estabelecidas pelo órgão
competente.
Art. 23. As empresas públicas de serviços de radiodifuSàõ de sons e imagens -procurarão destinar 20% (vinte por
cento) do tempo de sua programação mensal à exibição de
obras audiovisuais brasileiras de longa, média e curta metragem-, âtf p-roaUÇão independente.
Art. 24. Fica instituído o depósito obrigatório, na Cinemateca Brasileira de cópia de obra audiovisual brasileira que
resulte da utilização de recursos do Procine ou que por ele
tenha sido permiada.
o

-

-
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Parágrafo úníco. O ôrgão competi:nte do Poder Execu.:--ac, valor médio, afe.t,:ido peJo órgão competente do Poder Exetivo poderá credenciar outros arquivos ou cirierilateCas, públi- Cutivo, das- obras brasileiras não adquirida!' para o cumpricos ou privados, para o cumprimento do dispOJ!Q .!!~t~ a_~!gQ~ mento do disposto neste artigo.
_
Art. 25. A Cinemateca Brasileira ou a entidade credenArt. 31. Os_ investimentos realizados através do merciada poderá solicitar o depósito de obra audiovisual brasileira, cacto de capitais, reconhecidos pela_Comissão de Valores Mopor ela considerada relevante para a preservação da memória biliários, na produção de obras cinematográficas, excetuadas
cultural.
_~ qe caráter publicitário, e na constitUição de empresas de
Parágrafo único. A cópia a que se reJere_~~~~~{igO,- -proOuÇao o_u seu_ financiamento, poderão ser integralmente
deverá ser fornecida em perfeitO estado e serfadquirida pelo abatidas do imposto de renda _d_evjdoc_Qu~_a!J.t~ o_~ e_~ercfcíos
preço de custo de sua reprodução, só podendo ser utilizada financeiros dos pr6ximos dez ailos;_ Dão podendo exceder,
pela própria cinemateca ou entidade credenciada em ati Vida~ no _caso de pessoa jurídica, de 5% do valor do imposto d~
des_culturais, sem fins lucrativos.
~-~·---.--~~-r-~ .-..
renda devido, e de 10%, ~o caso de pessoa física, observados
Art. 26. O Poder Executivo_ proverá o órgão çompe- os limites da legislação esp.ecífica.
-_ Art 32. -_o:asta_Iei:e_ntra_em __vigor na data de sua publitente para a execução e implementação desta lei dos meio_~e recursos necessários para o seu-fiel cumprime"iito.
cação e deverá ser regulamentada pelo Poder Executivo no
Art. 27. Revogam-se as leis n$ 5.770de 21 de dezembro prazo de 90 dias.
de 1971; 5.848 de 7 de dezembro de 1972; 6.281 de 9 de
dezembro de 1975; os Decretos-Leis n(IS 43; de 18 de novembro
MENSAGEM N• 30, DE 1991
de 1966; 483 de 3 de março de 1969; 603 de 30 de maio
ExcelentíssimOs
Senhores Membros do Congresso Naciode 1969; 862 de 12 de setembro de 1969; 1.595 de 22 de
dezembro de 1977; 1. 741 de 27 de dezembro de 1979; 1.991 nal:
Nos termos_ do artigo_ ()1_º~ Ç_ons_tj~ll_i_ç_ão Federal, tenho
de 15 de dezembro de 1981; 1.900 de 21 de dezembro de
ahOiira--de SUbmeter à elevada deliberação" _de Vossas Excelên1981; e as disposições em contrário. cias, acompanhado de EXposiçãO de Motivos do Senhor MinístrQde Estado da Justiça, o anexO proJéto de lef que "dispõe
CAPÍTULO VI
sobre o controle de autenticidade c;Je çópias de obras audioviDisposições Transitórias
suã.iS em vide0f0nograma postas em comércio ...
Art. 28. As pessoas jurídicas tributadas -Com base_ no - ---Brasnia, 15 de janeiro de 1991. -Fernando Collor. _
-- - ~-r~~~~~~~? àfii~V-~InbfO de 1990
lucro real poderão depreciar, em ~inte e quatrç quo~as mefl_:
sais, o custo de aquisição ou c-onstrução de máquinas e equipa- EM/SEFALIMJ N"' 316
l!l~n~9s _a_dq_tJirido_s entre 1~_de janeiro de 1992 e-11 de dezem_Excelentfssim-o Senhor -Presidente âa Repúbiica:
Este Ministério vem recebendo numerosos e .crescentes
bro de 1993, utilizados pelo adquirente para exibição, produ~
ção, ou de laboratórios de imagens ou de estúdios d~ som apelos para que sejam instituídas m~didas mais eficazes ao
para obras audiovisuais.
combate da atividade comercial ilegal conhecida como "pira~
Art. 29. Por um prazo de dez anos, as empresas pro- taria de fitas para videocassete", que vem se alastrando vertigíprietárias; locatárias ou -arrendatárias de salas, espaços ou nosamente nos quatro cantos _do País. Tais apelos partem
locais de exibição pública comercial exibirão obras cinemato~ dos mais variados segmentos da sociedade, notadamente os
gráficas brasileiras, de longa-metragem, por determinado nú- de profissionais ·que militam nas áreas de criação, produção
.
mero de dias, que será fixado anualmente por decreto do e distribuição de obras audiovisuais.
Poder Executivo.
2. Em conseqüência, foi instituída, no âmbito desta Se§ 1" A exibição de obras cinematográficas br?sileiras _ cretaria de Estado, Comissão de natureza interministerial com
far-se-á proporcionalmente, no semestre, pode_!ldo o -~~ibidor_ os objetivos de estudar e propor ·me-didas de prevenção e
repressão desse comércio. A sua composição contou com reantecipar a programação do semestre seguinte.. ___ ~-: .. ,:: -"
§ 2"' -A aferição do cumprimento do di~post_<? nes~_arü· __ presentantes do Ministério da Justiça, da Secretaria de Cultura
go far-se-á semestralmente por órgão designa~o pelo Po~_er ~-da ,Secre_L3fifl._d~ Ciê_ncia e Tecriõlogia, ambas da Presidência
Executivo.
__
______ ___
.<la República.
§ 3"' O não-cumprimento daobrigatoried~.dç d~ que ~rª___ 3.~--- Dentre as conclusões _da referida Comissão, evidenta este artigo sujeitará o infrator a urm(_multa coi-respondente ciou-se _que a aposição de etiquetas de controle de autentiao valor de lO% da renda média diária de bilh~t~.!i~,-~p~[a_ti_a cida@__ nas_cópias comer_cializadas de obr~s_-~gdiqvj~uais em
no semestre anterior ã. infraçâo, multiplicada pelo número yi_d_e_ofonograma é o instrilmCntO -mais efiCaZ de faZer face
____ _ ___ ___
à exploração comercial fraudulenta.
.
de dias em que a obrigação não foi cumprida.
Art. 30. Por um prazO de dez anos as empresas de distri4. Tal controle de autenticidade, vem obedecendo ao
buição de vídeo doméstico terão, entre se!!S HtqJos_çl~poníveis, estatuído pelo extinto Conselho Nacional de Círieiri.a- CONobrigatoriamente, um percentual de obras audiovjsu_(J.is_ci:nJ'!:- _CJNE, através de sua Resolução n" 13_6, de 24 de abril de
__
-1978. Com a extinção do referido órg~o c_olegiado, as suas
matográficas e videofonográficas brasileiras.
§ 19 O percentual a que se refere este artigO será fixado atribuições,- inclQ.Siye_ a c:Je emissão_ e distribUição dos· selos
anualmente por decreto do Poder Executivo,_ouvidas as enti- de controle de autenticidade de cópias de obras audiovisuais
dades de caráter nacional representativas das atividades_ d~ comercializadas-~ passaf1!rri a ser desempenhadas pela Secredistribuição, produção e comercialização de QQ~s audiovisu-ª_li; taria da Cultura da Presidê1_1ciª _da República.
cinematográficas e videofonográficas, _qu~ 4_e_v~m m""nifestar
5. ~-Ora, a·neCessidade de convalidar resolução do órgão
unanimemente sua concoi'dância com o pe!:_centu_ill_fixado_. _~- extinto,__ bem como o -seu -~perfe_iço~f!1e_nt9, l_l!Otjvaram_a pro§ 2~' O não-cumprimento da obrigato_!iedJvJe çl_ç.q~--~Jrª- _posta da referida Cmriissao de Projeto de Lei dispondo nesse
ta este artigo sujeitará o infrator a ~ma mUlta correspondente · ·sentido.
o--

-
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6. Pelo Projeto, o coilti-olc de autenticidade destas obras
se perfaz essencialmente pela aposição de "etiqueta de autenticidade", em cada cópia de obra audiovisual produzida comercialmente, emitida e distribuída, em todo o território naciortal,
pela Secretaria da Cultura da Presidência da República.
7. OUtrossim, as referidas etiquetas de controle de autenticidade serão adquiridas pelos distribuidores das cópiaS
de obras audiovisuais em Videofonogramas- ou pelos produtores, nos casos de videofonogramas publicitários__:_ mediante
a comproVação de sua legítima habilitação e o- pagamento
de taxa, decorrente do poder de polícia na proteção dos direitos autorais e no asseguramento de inviolabilidade destes.
8. Desse modo, a instituição' da correspondente taxa
obedece aos requisitos -exigidos pela Constituiçáo Federal e
pelo Código Tributário Nacional, estando vinculada a uma
atividade estatal específica relativa ao contribuinte, atividade
esta consistente no eXerdcio regular do poder de polícia. E,
ainda, o Projeto estabelece que a vigência da taxa só se objetivará .no exercício seguinte ao da promulgação da Lei, em
atenção às disposiÇóes tributárias nesse sentido.
9. Nessas condições, acolhendo as conclusões da referida Comissão, t~nho a honra de submeter à consideração
de Vossa Ex;c_elência o ~mexo Projeto de Lei que "dispõe
sobie .o. controle de autenticidade de cópias de obras audivisuais em videofonogi'éima postas em comércio".
Aproveito a Oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos da mais alta consideração. - Jarbas Passarinho, Ministro da Justiça.

MENSAGEM N' 96, DE 1991
ExcelentíssimoS Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do artigo 61 da ConstituiçãO Federal, tenho
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de ExposiÇão de Motivos da Senhora Ministra de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento e
do Senhor Secretário da Cultura da Presidência-da República,
o anexo Projeto de Lei que "Dispõe sobre a indústria audivísual e dá outras providências".
Brasília, 8 de março de 1991.-:- Fernando CQllor.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS INTERMIN!S-TERIAL N•
9191 DE 5 DE MARÇO DE 1991, DA SENHORA MINISTRA DE ESTADO DA ECONOMIA, FAZENDA
E PLANEJAMENTO E DO SENHOR SECRRTÁRJO
DA CULTURA DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
A Sua ExCelência o Senhor
Doutor Fernando Gollor de Mello
Dignfssimo Pr~sidente da República Federativa do Brasil
Palácio do Planalto
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Temos a honra de submeter à elevada consideração de
Vossa Excelência o presente anteprojeto de lei que dá nova
regulamentação à atividade do complexo audiovisual nacional.
O texto baseou-se nas recomendações contidas no ReJatório da Comissão instituída pela Portaria n" 371, de 26 de
junho p. passado, da Senhora Ministra da Economia, Fazenda
e PJanejamento e do Senhor Secr::etário da Cultura_ da Presidência da República.
A normatização excessiva, paternalista e de restrita visão
deixou de considerar o complexo audiovisual como uma realidade integrada de elementos tecnológicos, humanq_s e_culturais, e que pode sustentar-se, assim, em bases económicas.

-
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O anteprojeto inspirou-se na Iivi'e -iniciativa e nOs princípios constitucionais da propriedade privada e da livre concorrência, consubstanciados nas diretrizes gerais parà a política
industrial e de Comércio Exterior adotadas pelo Governo.
A nova terminologia empregada refere-se ao prodUto audiovisual, como aquele que_ resulta da fixação de imagens
com impressão de movimento, com ou sem som, sincronizado
ou não, destinado à comunicação, seja cinematográfíca;video~
fonográfica ou televisiva.
Alguns conceitos se fizeram necessários, uma vez conStatada a abrangência do Complexo AUdiovisual. Procura-se,
com isto, também, diminuir o VolUril"e de demandas judiciais
-sempre Crescentes no ·setor.
COmo principal medida de liberação, é prevista a extinção
da reserva do mercado do longa metragem e do curta, como
corolário das medidas administrativas que já estão sendo ado-tadas visando a esse fim.
.
É aprimorado o sistema de etiquetas de autenticidade
de obras audiovisuais no suporte de videocassete, correspondendo, assim, a uma forma de garantia de_direitos culturais
e económicos, bem como a um instrumento de
coibição do comércio ilegal no setor, de proteção ao consumidor, de combate à concorrência desleal e, portanto, de
estímulo à competitividade.
A redação do art. 4" do anteprojeto, sobre matéria proveniente do Decreto-Lei n'1.741. de 27 de dezembro de 1979,
a ser revogado, estabelece, inclusive, o momento da incidência
-do imposto de renda nas remessas a preço fixo.
O anteprojeto propõe a isenç8:o do imposto de renda,
até 31 de dezembro de 1993, sobre os ganhos de resultado
decorrentes das transações realizadas em mercados organizados, reconhecidos pela Comissão de Valores Mobiliários,
de quotas de participação de produções audiovisuais.
Tal proposição visa à implantação no Brasil de_ uma Bolsa
de Cinema. Iniciativa esta proveniente do setor privado e
considerada como uma resposta às diretrizes governamentais.
As dificuldades observadas na concorrência por recursos
disponíveis na economia brasileira, para financiamento de setores alternativos, como a indústria do audiovisual, comparativamente a outros segmentos responsáveis pOr títulos de prazos
mais curtos e de menOr risco, fazem com que a Bolsa de
Cinema, para se tornar um instrumento de efetiva captação,
necessite de estímulo, a fim de que seus potenciais investidores
adquiram quotas de produções audiovisuais enl niercado secundário organizado e transparente.
Por fim, como conseqüênCia-dessa nova regulamentação,
propõe-se a revogação dos textos legais que tratam da matéria,
em especial: Lei n' 5.848, de 7 de dezembro de 1972, que
"Altera os arts. 24 e 37 do Decreto-Lei n' 43. de 18 de novembro _de 1%6, que "cria o Instituto Nacional de Cinema, torna
de exclusiva competência da União a censura a filmes, estende
aos pagamentos do exterior de filmes adquiridos a preços
fixos o disposto no art. 45 da Lei n~ 4.131, de 3 de setembro
de 1962, prorroga por 6 (seis) meses dispositivos da legislação
sq_br_e a exibição de filmes nacionais e dá outras providências";
Lei n' 6.281, de 9 de dezembro de 1975, que "Extingue o
Instituto Nacional de Cinema (INC), amplia as atribuições
da Empresa Brasileira de Filmes S.A. - EMBRAFILME
- e dá outras providências"; Lei n" 6.633, de 28 de abril
de 1979, que "Veda a exibição de cartaz cinematográfico que
não seja -criado, produzido e impresso por brasileiro ou empresa brasileira"; pecreto-Lei n" 4~,- d_e 18 de n_ç_\_'e_mQ_rQ d~_1966,
que."Cria o Instituto Nacional de Cimema, torna de exclusiva
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competência da União a censura a filmes, estende aos pagamentos do exterior de filmes adquiridos a preços fixos o dispos-

to no art. 45 da Lei n" 4.131, de 3 de setembro de 1962,
prorroga por 6 meses dispositivos da legislação sobre a exibição
de filmes nacionais e dá outras providências"; Decreto-Lei
n\' 483, de 3 de março de 1966, que ''Dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção de assuntos de interesse educativo nos
jornais de atualidadcs cinematográficas e estabelece nova classificação para filmes de curta-metragem"; Decreto-Lei n_" 603,
de 30 de maio de 1969, que "Altera dispositivos do Decreto-Lei n9 43, de 18 de novembro de 1966, e dá outras providências"; Decreto n" 862, de 12 de setembro de 1969, que "Auto~
Empresa Brasileira de Filmes S.A. (EMBRA-FILME) e dá
outras providências"; Decreto~ Lei no 1.595, de 21 de dezembro
de 1977, que "Dispõe sobre o imposto de renda devido pelos
importadores ou distribuidores de filmes estrangeiros, e dá
outras providências"; Decreto~ Lei nn 1.741, de 27 de dezembro
de 1979, que "Altera a redação do art. 13 do Decreto~Lei
n' 1.089, de 2 de março de 1970"; Decreto-Lei n" !.891, de
15 de dezembro de 1981, que ''Dispõe sobre a obrigatoriedade
do uso de borderôs c ingressos padronizados, de emissão da_
Embrafilme, pelas salas exibidoras nacionais"; e Decreto~ Lei
n<:> 1.900, de 21 de dezembro de 1981, que "Dispõe sobre
a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinemato~
gráfica nacional".
Na oportunidade, reafirmamos a Vossa Excelência ex~
pressões de nossa alta estima e consideração. --Zélia Maria
Cardoso de Mello~ Ministra de Estado da Economia, Fazenda
e Planejamento - Jpojuca Pontes. Secretário"- da Cultura da
Presidência da Répública.

Art. 189. Independentemente da ação criminal, o pre~
judicado po~eria i!lte_J}tar ação para proibir ao ínfrator a prá~
tica dri ato incriminado, com a cominação da pena pecuniária
para o caso de transgressão do preceito.

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

TITULO IV
Dos Crimes em Matéria de Propriedade Industrial
CAPÍTULO l
Dos Crimes contra os Privilégios de Invenção,
os Modelos de Utilização e os Desenhos ou
Modelos Industriais
Art. 169 .. Violar direitos de privilégios de invenção:
I - fabricando, sem autorização do concess.klnáJj_Q_ou
cess.sionário, o produto que é objeto de privilégio q~ invenção;
II- usando meio ou processo que é objeto de privilégio
de invenção, sem autorização do concessionário ou cessio~
nário;
III- importando, vendendo, expondo à ve_gda, ocultan~
do ou recebendo, para o fim de ser vendido, produto fabricado
. ..
com violação de privilégio de (?).
Pena -detenção, de seis meses a um ai)O, _e ~ulta de
um a quinze cruzeiros.
•••••••••••••••••••••••·~•--"'••~··•~

... ....;~:;. .. ~~---•••••v..... .-.. --~-.....-.,-.-,, ... '-'

CAPÍTULO VIl
Da Ação Penal e das DiUgências Preliminares
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LEI N" 5.772, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1971
Institui o código da pro-priedade industrial e dá
outras providências.
·

TiTULO Ill
Dos Técnicos Credenciados
.... ' ................................................. _.....

.-.;~.4-~~-····--···'

CAPÍTULO VII
Disposições Finais e Transitórias
•••••• ' •••• ' ' ' .......................................-.......--: • .-.-~~ ••• ;!,.•• ~.';;~~-;.

Art. 128. Continuam ein- vigor os arts. 169~ 170, 171,
172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183,
184, 185, 186, 187, 188 e 189 do Decreto-Lei n'' 7.903, de
27 de agosto de 1945, até que entre em vigor o Código P~nal
(Decreto-Lei n' 1.004, de 21 de outubro de 1969).
~O
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LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N• 7.903, DE 27 bE AGOSTO bE"r945
CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIÂL
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LEI N" 5. 770, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1971
Dá nova redação ao art. 7~ do Decreto-Lei no 43,
_de 18 de novembro de 1965, que cri~ o Instituto Nacional
do Cinerila, torna da exclusiva competência da União
a censura de f'dmes, estende aos pagamentos do exterior,
de filmes adquiridos a preços fixos o disposto no art.
45 da Lei n? 4.131, de 3 de setembro de 1962, prorroga
por 6 meses dispositivos da legislação sobre a exibição
de nlmes nacionais e dá outras providências.
O PreSidente âa RepúbliCã. -faÇo Saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1" O art. 7" do Decreto~ Lei n~ 43, de 18 de novem~
bro de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 7" O Conselho Deliberativo, do qual o
Presidente do INC é membro nato e seli Presidente,
é constítuído de:
um representante do MinistériO da Educação e
Cultura;
um representante do Ministério da Justiça;
- um representante do Ministério da Indústria e do
Comércio;
um representante do Ministério das Relações Ex~
tériores;
um representante do Ministério do Planejamento
e Coordenação Geral;
_um re"present!inte do Banco Central do B.rasH; e
-um representante da Assessoria Especial de Rela~
ções Públicas da Presidência da República.
§ 1" Os representantes e seus subtitutos serãoindicados pelos respectivos órgãos e designados -·pelo
Presidente da República.
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§ 2~ - O Conselho Deliberativo reuriir-se~á, orâi§ 1 ~enhum certificado de censura para filmes
nariamente, duas vezes por mês.
será concedido sem a prova do recolhimento da contri~
§ 3~ As decisões do Conselho Deliberativo serão
buição a que se refere o inciso TI do art 11 ou a
tomadas com base nos trabalhos e pareceres elaborados
prova de sua dispensa, de acordo com o §. 2~ do art.
14_
pelas Secretarias de Planejamento e de Coordenação.
.§ 4º Das de_cisões do Conselho Deliberativo ca§ 2<;> Independentemente do disposto no parágraw
berá recurso para o Ministro da Educação e Cultura."
fo anterior, o~ filmes só poderão ser censurados quando
forem encammhados pelo Instituto Nacional do CineArt. 2~ Esta lei entrará em vigor na data de sua publicama com a respectiva guia.
ção, revogadas as disposições em éontrário:
§ 3 9 Tratando-se de filmes nacionais de longa
Brasflia, 21 de dezem~ro de 1971,; 150° daJndependência
metragem, a guia deverá referir~se ao certificado indis~
e 83' da República.- EMILIO G. MIWICT:::. Alfredo Buzaid
pensável ao cumprimento do disposto no art. 19.
- Mário Gibson Barboza - Antônio Delfim Netto - Jarbas
§ 4~ Só serão visados pelo Instituto Nacional do
G. Passarinho - Marcus Vinicius Pratini de Moraes - João
Cinema
os programas cinematográfiCos dos exibidores
Paulo dos Reis Velloso.
que ~e~ham cumprido as normas de proteção ao cinema
LEI N' 6.633, DE 28 DE ABRIL DE 1979
braslleuo fixadas pelo Conselho Deliberativo do Instiw
tu to."
Veda a exibição de cartaz cinematógrafico que não
seja criado, produzido e impresso por brasileiro ou em~
presa brasileira.
Art. 2' Os arts. 36 e 37 do Decreto-Lei n" 43, de 18 O Presidente da República, faço saber que o Congresso _d~ noyembro de 1966, passam a vTgorar com a segui_nte redaw
ça": ...
Nacional decreta e_ eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1~ É vedada a exibição de cartaZ de propaganda
"Art. 36. Fica- sujeito a multa que variará de
de filme cinematográfico que não seja criado, produzido e
1/3 (um terço) do valor do saláriowmínimo, vigente rio
impresso por brasileiro ou por empresa brasileira.
·Distrito Federal, à época da inffação, até 100 (cem)
§ 1~ O impedimento constante deste artigo não se aplica
vezes o valor desse salário, sem prejuízo de outras
aos cartazes de filmes já distribuídos e em exibição nos cinemas
san_ções que couberem, àquele que:
nacionais na data da publicação desta lei.
I -deixar de cumprir as nonnas legais sobre a
§ 2~ A reapresentação de filmes que já tiverem mais
exibição de filmes nacionais;
de dois anos do seu lançamento no País só--poderá ser feita
II- exibir filme ou filmlet de, publicidade em dede acordo com as exigências fixadas no capo~ deste artigo.
sacordo
com as normas legais;
Art. 2~- A exibição de cartaz cinematográfico em disco r~
III -exibir filme não censurado ou com o certifi~
dância com o disposto nesta lei importará a aplicação das
cado de censura fora dos prazos estabelecidos;
seguintes penas:
IV- deixar de leva"r os programas cinematográ~
I - apreens_ão do filme respectivo até a regularização
ficos â aprovação da autoridade competente, bem como
do cartaz de sua propaganda;
exibidos de maneira diversa do aprovado ou sem visto
II- interdição da empresa distribuidora e suspensão da
do Instituto Nacional do Cinema, conforme o determicasa exibidora por trinta dias, independentem_en_te da satisfa~
nado no art. 24 e em seu § 4°;
ção da exigência constante do item I, no caso de reincidência.
V -sonegar ou prestar informações errôneas, viArt. 3~ Esta lei entrará cm vigor na data de sua publisando
obter vantagens pecuniárias, ou ilidir pagamento
cação.
de taxa ou contribuição devida, sem prejuízo da sanção
Art. 4n Revogam-se as disposições em contrário.
penal que couber;
Brasilia, 28 de abri! de 1979; 158• da hidej:iendência e
VI- deixar de cumprir as normas que forem bai91' da República.- JOAO B. DE FIGUEIREDO,:_ Petrônio
xadas sobre cc-produção;
Portella - E. Portella - Said Farhat.
VII -deixar de fornecer os bordereaux nos prazos
LEI N' 8.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1972
ou modelos que forem estabelecidos, bem como neles
incluir informação inverídica;
Altera os arts. 24, 36 e 37 do Decreto~Lei n~ 43,
VIII- reter o exibidor ou o distribuidor imporde 18 de novembro de 1966, que '"'cria o Instituto Nacio~
tância devida ao produtor, além dos prazos estabelenal do Cinema, torna da exclusiva competência da União
cidos, ou pagá-la em valor inferior ao estabelecido na
a censura de filmes, estende aos pagamentos do exterior
lei;
de filmes adquiridos a preços fiXos o disposto no art.
IX -utilizar ou p·ermitir a utilização do ingresso
4S da Lei n~ 4.131, de 3 de setembro de 1962, prorroga
fora do modelowpadrão;
por 6 (seis) meses dispositivos de legislação sobre a exibi·
X- dificultar ou impedir a observância das reso~
ção de fdmes nacionais e dá outras providências".
luções que forem baixadas em decorrência deste decreO Presidente da República, faço saber que o Congresso
towlei;
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
XI -sonegar documentos ou comprovantes exigiArt. I' O art. 24 do Decreto-Lei n' 43, de 18 de novemdos pelo Instituto Nacional do Cinema ou impedir ou
bro de 1966, alterado pelo art. 2°, do Decreto~Lei n~ 603,
dificultar exames contábeis ou deixar de fornecer esclade 30 de maio de.1969, passa a vigoiar com a segUinte redação:
recimentos que fàrem exigidos, nos prazos assinalados;
"Art. 24. Nenhum filme cinematográfico podeXII -vedar ou dificultar a entrada nas salas exibirá ser exibido comercialmente se não constar da progra~
doras, de funcionários a serviço do Instituto Nacional
do Cinema.
mação visada pelo Instituto Nacional do Cinema.
<:>
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Art. 37. Em caso de reincidência, dentro do período de 3 (três) meses, em infração da mesma natureza, o Instituto Nacional do Cinema póderá determinar
a interdição do estabelecimento por um prazo" de 5
(cinco) a 90 (noventa) dias, sem prejuízo da multa
que couber.
Parágrafo único. Poderá também ser interditado, independentemente de reincidência, pelo Prazo de
5 (cinco) a 90 (noventa) dias, sem prejuízo da multa
que couber, o cinema ou sala exibidora que infringir
o disposto ~o art. 24 deste decreto-lei".
Art. 3-:> Esta lei entrará em vigor ria data·-cte sua -publica-·
ção, revogadas as disposições em contrário._
Brasilia, 7 de dezembro de 1972; 151" daindependência
e 84" da República. - EMÍLIO G. MÉDICI - Jarbas G.
Passarinho.

DECRETO-LEI N" 43, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1966
Cria o Instituto Nacional do Cinema, torna da ex~
clusiva competência da União a censura de filmes, estende aos pagamentos do exterior de filmes adquirodas
a preços fixos o disposto no art. 45 da Lei n~ 4.131,
de 3-9-62, prorroga por 6 meses dispositivos de legislação sobre a exibição de filmes nacionais e dá outras
providências.
O Presidente da República, usando da atribuição que
lhe confere o art. 30, do Ato Institucional n~ 2, ouvido o
Conselho de Segurança Naçional, e
Considerando que o art. 2" do Ato Complemehtar n"'
23 faculta ao Presidente da República ba~xar decre~o.s-leis
em todas as matérias previstas na Constítuíção;
ConsidCrando a urgência das medidas ora estabelecidas,
decreta:
Art. 1" É criado o Instituto Nacional do Cinema (INC),
com o objetivo de formular c executar a política governamental relativa à produção, importação, distribuição e exibição de filmes, ao desenvolvime_nto da indústria cinematográfica brasileira, ao seu fomento Cl.lltural e à sua promoção
no exterior.
ArL 2? O INC é-uma autarquia fi!deral, com au~nomia
técnica, administrativa e financeira, díretament~_ subordinada
ao Ministério da Educação e Cultura, nos termos da presente
lei.
Art. 3<:> O INC gozará nas suas rendas, beÍis e serviços
de imunidades tributárias total (art. 31, incíSO\', letra A,
da ConstituiçãO).
Art. 4° Ao INCcompete:
I -formular e executar a política governamental relativa
ao desenvolvimento da indústria cinematográfica brasileira,
ao seu fomento cultural e â sua promoção no exterior;
II- regular, em cooperação com o Ban_co __Centra1 da
República do Brasil, a importação de filmes estrang~iros para
exibição em cinemas e televisão;
III- regular a produção, distribuição e a exibição de
filmes nacionais fixando preços de locação, prazos de pagamento e condições;
IV- regular condições de locação de filmes estrangeiros
às salas exibidoras nacionais;
V- formular a política nacional de preços de ingressos,
evitando tabelamentos que deteriorem as condições econô~
micas do cinema;

VI -conceder financiamento e prêmios a ffimes nacionais, de acordo com normas elaboradas pelo Conselho Deliberativo e aprovadas pelo Ministro da Educação e CUltura;·
VII -manter um registro de produtores, distribuidores
e exibidores com dados sobre os respectivos estabelecimentos;
VIII- aprovar, para a concessão de estímulos pelo Poder
Público, projetes de desenvolvimento da indústria cinematográfica;
"
IX -produzir e adquirir fi)Il}_es e _diafilmes educativos
ou ~ulturais para fornecimentos a estabelecimentos de ensino
e entidades congêneresou para projeção sem fiiútlidãde-lucrcitiva;
X- selecionar filmes para participar ent certames inte:r- .
nacionais e orientar a representação brasileira nessas reuniões;
XI- estabelecer normas de cc-produção cinematográ~
fica com outros países e regulamentar a realização de produ~
ções estrangeiras_ no Brasil;
XII- fiscalizar, em todo o território nacional, o cumprimento das leis e regulamentos das atividades cinematográficas;
--XIII -arrecadar as suas rendas e estabelecer prazos,
para o seu recolhimento;
XIV- aplicar multas e demais penalidades previstas nesta lei.
CAPÍTULO II
Da Organização
Art. 5" O INC terá a seguinte organização:
Presidente
b) Conselho Deliberativo
__ c) Conselh,o Cq;nsultivo
d) Secretaria-ExecutiVa
.
Parágrafo únicci. A·organizaç~o e as atribuiçOes do Conselho Deliberativo, do Conselho Consultivo e da Secretaria~
Executiva Constarão do regulamento aprovado por Decreto
dQ_~oder Executivo.
Att. 6" O INC será dirigido por um Presidente, nomea~
do pelo Presidente da República,_ por indicação do MinistrO
da Educação e Cultura.
___
___
-Art. 7<! O Conselho Deliberativ9, do qual o Presidente
do. INC~é membro nato e seu Presidente, é constituído dos
seguintes membros:
__ __
1) Representante do Ministério da Educação e Cu!tura;
2) Representante do Ministério da JuStiça e Negócios
Interiores;
_ 3)_Representante do Ministério da Indústria e do Co~
mércio;
__
4) Representante do Ministério das Relações Ex-teriores;
:SJ__Representante do Ministro Extraqrdinário para o Planejamento -e Coordenação Económica;
6) Representante do Banco Central da República doBra~
si!.
§ 1"' Os representantes e seus substitutos serão indicados pelos respectivos órgãos e designados pelo Presidente
da República.
§ 2"' O Conselho Deliberativo reunir-se-á, ordinariamente, duas vezes por mês.
- § 3"' As decisões do Conselho Deliberativo serão tornadas sob a forma de Resolução, com base em trabalhos e parece~
res da Secretaria Executiva.
§ 4"' Das decisões do Conselho Deliberativo caberá re~
curso para o Ministro da Educação e Cultura.
a)
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Art. gn O Conselho Consultivo, do qual o SecretárioExecutivo é merhbro nato e seu Presidente, é constituído dos
seguirites membros:
a)
b)
c)
d)

Representante dos produtores de cinema;
Representante de distribuidores de filmes;
Representante de exibidores de filmes;
Representante da crítica cinematográfica;

e) Representante de dirctores de cinema.
§ 1o Os rile_m_bros do Conselho Consultivo serão nomeados pelo Ministro da Educi.Ção e Cultüra deriti"e Os- indiCados

em lista tríplice, para cada vaga, pelas respectivas entidades
nacionais de classe, com mandato de 2 (dois) anos, rennvável,
desde que novamente incluído na lista tríplice organizada pela
classe representada.
§ 2~ Na falta de indicação da respectiva entidade nacional de classe o representante será nomeado pelo Ministro
da Educação e Cultura por indicação do Presidente do INC.
§ 3~ O Cons_elho Consultivo reunir-se-á ordinariamente, um~ vez por mês.
§ 49 As decisões do Conselho Consultivo serão tomadas
sob a forma de modificãções ao Conselho Deliberativo.
CAPÍTULO-III
Do Patrimônio e Regime Financeiro
Art. 9' O patrimõnio do INC será formado:
I -Pelos bens e direitos que lhe_ forem transferidos ou
por ele adquiridos;
II- Pelos saldos de rendas próprias.
Art. 10. A aquisição de bens imóveis, por parte do INC
depende de autorização do Ministro da Educação e Cultura,
e a sua alienação somente poderá ser efetuada depois de autorizada pelo Presidente da República.
Art. 11. A receita do INC será constituída por:
I -Dotações orçamentárias ou extra-orçamentárias que
lhe forem consignadas pela União;
II- Contribuição para o desenvolvimento da Indústria
cinematográfica nacional calculada por metro linear de cópia
positiva de todos os filmes destinados à exibição comercial
em cinemas ou televisões;
III -o produto de operações de crédito;
IV- Os juros de depósitos bancários;
V- Os auxílios, subvenções, contribuições e doações
de pessoas jurídicas ou físicas, nacionais ou__estrangeiras;
VI- O produto das multas;
VII- As rendas eventuais.
Art. 12. A contribuição a que se refere _o inciso II do
art. 11 é flxada em Cr$200 (duzentos cruzeiros) e será atualizada em dezembro de cada ano de acordo com os índices
de correção monetária 1 aprovados pelo Conselho Nacional
de Economia, para vigorar no exercício seguinte-.
Parágrafo único. Ficam isentos da contribuição a que
se refere o artigo 11, inciso II, os filmes de curta metragem,
sem caráter publicitário, e os fllmes de publicidade e "filmlet"
destinados à exibição comercial em televisão_.
Art. 13. -São -extintas a- "taxa cinematográfica para educação popular" criada pelo art. 42 do Decreto-Lei n9 1.949,
de 30 de dezembro de 1939, e o imposto de importação e
taxa de- despacho aduaneiro sobre filmes cinematográficos
compreendidos nos itens 37-06, 37-07-001.. .. 37-07-003,
37-07-004,37-07-005 e ... 37-07-006, da Tarifa das Alfândegas.
Parágrafo únicO. _ É concedida isenção do imposto de
importação e da taxa de despacho aduaneiro, às películas
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sensibilizadas, filmes virgens, compreendidas nos itens
37-02-001, 37-02-003 e 37-02-004 da Tarifa das Alfândegas
ficando o Poder Executivo autorizado a suspel}der os benefícios de isenção, quando for necessário estimular a produção
nacional daqueles produtos.
Art. 14. Os recursos do INC serão aplicados segundo
programa anual de trabalho e orçamento analítico, aprovados
pelo Conselho Deliberativo e homologados pelo Ministro da
E_duçação e Cultura, em:
- - I - Despesas com a manutenção dos serviços do INC;
II- Financiamentos a sererri concedidos a produtores
nacionais;
III- Prêmios a serem atribuídos a filmes nacionais;
IV- Outros encargos previstos em lei.
Parágrafo primeiro - O prêmio a que se refefe o incisoIII deste artigo será concedido, anualmente, a todos os filmes
nacionais; proporcionalmente à renda produzida pela sua exibição no país de acordo com o que dispuser o regulamentO.
Parágrafo segundo. O produtor nacional poderá ser dispensado pelo INC do recolhimento irilediato da contribuição
prevista no inciso II do art. 11, ficando obrigado, porém,
a fazê-lo por ocasião do recebimento das parcelas do prêmio
que lhe couber até cobrir o montante da contribuição devida
ao INC.
Art. 15. As contas do Presidente do INC serão prestadas ao Tribunal de Contas da Uniãp, por intermédio do Ministério 4a J:.duçação e Cultura até- 30 de abril de cada ano.
CAPÍTULO IV
Do Pessoal
Art. 16. O quadro de pessoal do INC será aprovado
por decreto do Presidente da República.
Art. 17. Para atender à execução de serviços ·de natureza não permanente ou especializada, poderá o INC admitir
pessoal sujeito ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, obedecidas as normas estabelecidas na Lei nn 5.780, de
12 de julho de 1960.
Art. 18. Os func1ortárióS do Serviço Civil do Poder Executivo que, na data da publicação desta lei, estejam prestando
serviço a qualquer dos órgãos que foram incorporados ao
INC poderão optar pelo seu aproveitamento no quadro dO
pessoal do INC nas mesmas condições em que se encontrem.
§ 1" A opção deverá ser feita em requerimento dirigido
ao Ministro da Educação e Cultura no prazo de 60 (sessenta)
dias.

§ 29 O silêncio do interessado implica a concordância
com a sua inclusão no quadro do INC.
§ 3o Decorrido o prazo a que se refere o § 19 serão
aproveitados na situação em que se encontram, em outros
órgãos do Serviço Público Federal, a critério do Poder Executivo, mediante decreto, os servidores que mantiverem o status
anterior.
§ 4' O pessoal que exceder às necessidades do INC a
critério de sua direção, será igUalmente incluído em outros
órgãos do Serviço Público Federal, na forma do parágrafo
anterior.
-- -

CAPÍTULO V
Da

E~ibição

de Filmes Nacionais

Art. 19~ Todos os cinemas existentes no território nacional ficam obrigados a exibir filmes nacionais de longa metragem durante determinado número de días por ano, a ser fixado
pelo Conselho Deliberativo.
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§ r
A proposta levará em consideração o desenvolvimento da produção nacional, verificada cada ano, e as possibilidades de programação do mercado exibidor.
§ 29 A reexibição do filme nacional no mesmo cinema
não será computada para os efeitos da exibição compulsória,
entendido "reexibição" como a programação do mesmo filme,
transcorrido em determinado período de tempo de sua primeira exibição no mesmo cinema.
§ 3"' A exibição compulsória será considerada cumprida, apenas pela metade, quando a receita do produtor nacional
for atribuída também pela metade.
Art. 20. O Poaer Executivo d(!finirá e~ d~crçtP_, por
proposta do JNC, o que é filme ~acíonal de. curta e longa
metragem.
Parágrafo único. Cabe ao INC conCeder o ceitificado
correspondente de cidadania brasileira ao_ fil~e produ~~do
no País, nos termos da defiitiçáo a que se refê-r~ o presente
artigo.
_
Art. 21. O INC poderá conceder~ fi_lmes nacionais de
curta metragem ~'ClasSificaÇão Especial", atendendo ao nível
de sua realização e à natureza cultural e educativa.
Art. 22. Todos os cinemas existentes no território nacional ficam obrigados a exibir, durante determinado número
de dias, por ano, os filmes nacíonais de curta metragem, de
.. Classificação Especial''.
_
_ __
§ 1" O número de dias para exíbição obrigatória de filmes de "ClassificãÇã"O Esf!eda"I" Será anualmente fixado pelo
Conselho Deliberativo do INC, atendendo ao volume de sua
produção e às possibilidades de programação do mercado exibidor.
"
" _
§ 2• A exibição de filme de "Classificação Especial"
isenta os cinemas da obrigatoriedade da exibição, na mesma
sessão, de outro filme do curta metragem. - -Art. 23. Poderão ser profetados, nos cif~:e.~as çlg P~ís,
mensagens publicitárias, Sob a forma de filmes e "filrnletes".
§ lo Consideram~se "filmletes" os filmes publícitários
mudos cuja duração não exceda a quinze segundos.
§ 2"' As mensagens publicitárias serãO p_rojetadas, à
meia-luz, no intervalo entre as sessões.
§ 3o A duração máxima do conjunto de mensagens publicitárias, em cada intervalo, será de 3 (três) minutos.
§ 4" O mesmo filme de publicidade ou "filmlet" só poderá ser incluindo na programação do mesmo cinema, durante
o máximo de uma semana em cada semestre.
Art. 24. Não serão aprovados o_s programas cinematográficos sem que sejam apresentadas pelo exibidor as provas
do cumprimento das normas de proteção ao cinema brasileiro,
nos têrmos do Regulamento.
c·

CAPÍTULO VI
Da Distribuição de Filmes Nacionais

Art. 25~ A_ disfribuição de fílines -naClor{ais de longa
e curta metragem só poderá ser contratada mediant~ as percentagens máximas que vierem a ser fixadas pelo INC.
§ 1~ As percentagens de distribuiçãõ serão calculadas
sobre a participaçáo-do produtor na renda da bilheteria depois
de deduzidas as despesas de publicidade, fiscalização e outras
despesas gerais.
_
. _
§ 2" Os contiatos para a distribuição de filmes nacionais
de longa e curta metragem, firmados pelos produtores com
os distribuidores somente terão validade depois de registrados
no INC"
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CAPÍTULO VIl
Disposições Gerais
Art. 26. A censura de filmes cinematográficos, para todo o território nacional, tanto para exibição em cinemas, como
para exibição em televisão, é da exclusiva competência da
União.
Art. 27. As remessas de filmes brasileiros para o exterior ficam sujeitas a "licença de exportação", sem cobertura
cambial, devendo ser transferido para o Brasil o produto da
venda, renda, aluguel, participação e toda a receita líquida
assim auferida no exterior.
Parágrafo único. A receita acima aludida será transferida para o País, obrigatoriamente, através de estabele_cimento
bancário autorizado a operar em câmbio, observadas as normas e critérios que regerem a espécie ã data de cada operação.
Art. 28,_ O _d~pósito a que se refere o art. 45, da Lei
n" 4.131, de 3 de setembro de 1962, deverá ser, obrigatoriamente, recolhido ao Banco do Brasil S.A. em conta especial, podendo o interessado aplicar essa importância, nl.ediante
autorização do INC, na produção de filmes brasileiros.
§ 1• Se no prazo de 18 (dezoito) meses, contados da
data de cada depósito, não for apresentado ao INC o projeto
para a realização do filme, acompanhado da documentação
indispensável ao exame do_mesmo, o valor registrado no Banco do Brasil S.A. reverterá como receita extraordinária do
INC.
§ 2~ Os titulares dos depósítos atualmente existentes
no Banco do Brasil S.A., efetuado de acordo com o artigo
45, da Lei n9 4.131, de 3 de setembro de 1962, terão prazo
máximo de 6 (seis) meses, a contar da publicação da presente
lei, para apresentação de seus projetas ao INC, findo o qual
__ __
os depósitos reverterão ao- Instituto.
Art. 29. Os pãgamentos no exterior de filmes adquiridos a preço fixo, para exploração no Pai"s, ficarão igualinente
sujeitos ao desconto do imposto, nos termos_ do art. 45, da
Lei n• 4.131, de 3-9-62, e o artigo 28 dapresente lei.
Art. 30.- OS- depósitos a que se refere os artigos 28 e
29 realizados pelo distribuidor ou importador do filme estrangeiro, em nome da empresa no Brasil, como beneficiária do.
favor fiscal.
_
__
Art. 31. São incorporados a9 INC o Instituto Nacional
de Cinema Educativo, do Ministério da Educação e Cultura
e o Grupo Executivo da Indústria Cin~matográfica, do MinisM
tério da Indústria e do Comércio.
§ J9 Os bens pertencentes ou em uso por essas repartições serão entregues ao INC, depOis de devidamente inventa-nadOs.
_
§ 2~ O peSSoaf lotado na data da publicação desta lei,
nos órgãos menciohã.dos no presente artigo, passa ã disposição
do INC, sem prejuízo dos seus vencimentos, direitos e vantagens, obedecendo o disposto no artigo 1? e seus parágrafos.
Art. 32. As atribuições conferidas ao INC por esta lei
poderão ser exercidas por autoridades estaduais e municipais,
ou outras entidades públicas, mediante convênio.
Art. 33. Para os efeitos desta lei, produtores, distribuidores e exibidores de filmes, só poderão exercer atividades
nO"_ País depois de registrados no INC.
_ _ l'arágrafo úniCo: Os exibidores deverão registrar todos
os cinemas de sua propriedade ou arrendados.
- Art. 34. É assegurado ao INC, por intermédio de seus
funcionários especialmente designaqos, o direito -de examinar
a esCrita comercial de produtores, distribuidores e exibidores,
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para verificar a exatidão das receitas atribuídas a cada urna
das partes, quando se tratar de filmes nacionais.
Parágrafo único.. É assegurado aos funcionários do INC,
especialmente designados, o livre· ingresso nos· cinemas, em
todo o território nacional, na forma que dispuser o regulamento.
Art. 35. O INC poderá estabelecer a obrigatoriedade
de uso do borderaux padrão, emitir, para uso compulsório
pelas salas exibidoras nacionais, ingresso único ou obrigar
o uso de máquinas registradoras, para venda de ingressos.
Parágrafo único. Para facilita_! a- fiscalização do uso do
ingresso único, o INC poderá criar prêmio periódico entre
os usuários dos cinemas, na forma que vier a ser estabelecida
por decreto do Executivo.
Art. 36. Fica sujeito à multa que variará de 1/3 (um
têrço) do valor do salário mínimo, vigente no Distrito Federal_
na época da infraÇão, até 100 (cem) vezes o Valor desse salário,
sem prejuízo de outras sanções que couberem, aquele que:
I -deixar de cumprir as normas legais sobre ~ exibição
de filmes nacionais;
II -exibir filme ou "filmlet" de publicidade em desa~
cardo com as normas legais;
III -exibir filme não censurado ou com o certificado
de cens_ura fora dos prazos estabelecidos;
IV- deixar de levar os programas ã aprovação da auto ri~
dade compctente_ou exibi-los de maneira diver:sa do aprovado;
V- sonegar ou prestar informação errônea;· visando ob~
ter vantagens pecuniárias, ou ilidir pagamento de taxa ou
contribuição devida, sem prejUízo da sanção penal que couber;
VI -deixar de cumprir as normas que forem baixadas
sobre cc-produção;
VII -deixar de fornecer os bordeaux nos prazos ou modelos que forem estabelecidos, bem como neles incluir infor~
mação inverídica;
-VIII -reter o exibidor ou o distribu,idor importância de~
vida ao produtor além dos prazos estabelecidos, ou pagá~la
em valor inferíor ao estabelecido na lei;
IX- utilizar ou perrnítir a -utilização do ingresso fora
do modelo padrão;
X -dificultar ou impedir a observância das resoluções
que forem baixadas em decorrência desta lei;
XI -sonegar documentos ou comprovantes exigidos pe~
lo INC ou impedir ou dificultar exames- Cóntábeis -ou deixar
de fornecer esclarecimentos que forem exigidos, nos prazos
assinalados;
XII- vedar ou dificultar a entrada, nas salas exibidoras,
de funciOnárioS a serviço do INC.
Art. 37. Em caso de reincidência, dentro do período
de 3 (três) meses_ em jnú:a_ção da mesma natureza o INC
poderá determinar a interdição do
estabelecimento por um prazo_ de 5 (cinco) a 90 (noventa)
dias, sem prejuízo da multa que couber.
Art. _38_. A imposição, autuação, e processamento da
multa, e a sua cobrança, os prazos e condições para o recurso
e as normas de interdição dos estabelecimentos, constarão
de regulamento.
Art. 39. Fica abe_rto o _crédito especial de
Cr$200.000.000,00 (duzentos milhões de cruzeiros) para as
despesas da instalação e manutenção do INC, com vigência
por2 (dois) exercícios, o qual será automaticamente registrado
pelo Tribunal de Contas _da União e distribuído ao Tesouro
Nacional.
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Art. .40. O Ministro da Educação e Cultura designará
uma Comissão para organizar o INC e promover a incorporação dos ~rgãos referidos no artigo 31, podendo, para os
fins deste artigo, utilizar até 10% (dez por cento) do crédito
_ __
-a que se refere o artigo 39. _
Parágraf9 único. --.A cOmissão prestará contas aO Tribunal de Contas da União atr~vés do Ministério da Educação
e Cultura, das importâncias aplicadas no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da conclusão de seus trabalhos.
Art. 41. Esta lei entrará em vigor 60 (sessenta) dias
depois de publicada, exceto quanto aos artigos 18, 39 e 40,
que vigorarão na data de sua publicação, revogadas as dispo~
sições em contrário, especialmente os artigos 21, 31, 35, 42,
43, 44, 45, 46, 121, 122 e 130 do Decreto-Lei n' 1.949, de
30 de dezembro de 1939, o Decreto-Lei n' 4.064, de 29 de
janeiro de 1942, o"s parágrafoS 89 e 9~ do artigo 24 e os artigos
25, 31, 32, 33, 34, 36 e 38 do Decreto n• 20.493, de 24 de
janeiro de 1946, o Decreto n' 50.278, de 17 de fevereiro de
1961, o Decreto n' 50.450, de 12 de abril de 1961, o Decreto
n' 1.134, de 4 de junho de 1962, e o Decreto n• 1.462, de
13 de outubro de 1962.
Parágrafo único. O disposto nos artigos 33, 38 e 39 da
Lei n' 1.949, de 30 de dezembro de 1939, os parágrafos 1•,
29-, 39 , 49 , 5", 6" e 79 do artigo 24, do Decreto n9 20.493, de
24 de janeiro de 1946, o Decreto n' 1.243, de 25 de junho
de 1962 e o Decreto n' 56.499, de 21 de junho de 1965 serão
revogados 6 (seis) meses após a publicação da presente lei.
Brast1ia, 18 de novembro de 1966; 145"' da Independência
e 78~ da República. - H. Castello Branco- Carlos Medeiros
Silva- Juracy Magalhães- OCtáviO Bulhões- Juarez Távora - Raymundo Moniz de Aragão - Paulo Egydio Martins
- Roberto Campos.
DECRETO-LEI N' 483, DE 3 DE MARÇO DE 1969
Dispõe sobre a pbrigatoriedade de inserção de assuntos de interesse educativo nos jornais de atualidades
cinematográficas e estabelece nova classificação para
filmes de curta metragem.
O Presidente da República, no uso das atribuições que
lhe confere o § 19 do artigo 2" do ato Institucioilal n" 5, de
13 de dezembro de 1968, decreta:
Art. 19 Os produtores de jornais de atualidades cimenatográficas ficam obrigados a inserir no iníCio de cada filme
-um assunto classificado como de interesse educativo, com
duração pelo menos de dois minutos.
Art. 2"' Os filmes para as instituições serão produzidos
ou adquiridos pelo Instituto Nacional de Cinema cabendo
à Assessoria Especial de Relações Públicas da Presidência
da República fazer a indicação" dos assuntos.
Parágrafo único. A distribuição será feita através do
Serviço de Censura de Diversões Públicas do Departamento
de Polícia Federal, em cópias positivas e sonorizadas, sem
_ ônus para os produtores dos jornais de atualidades cinematográficas.
Art~ 3"' Os produtores ficarão dispensados da obrigato~
riedade estabelecida no artigo 19 quando a edição do jornal
não ultrapassar três cópias ou- quando o Serviço de Censura
de Diversões Públicas não fornecer, por falta de disponibi~
lidade, as cópias positivas sonorizadas.
Art. 49 Nenhum Certificado de Censura para jornais
cinematográficos de atualidades será concedido pelo Serviço
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de Censura de Diversões Públicas do Departamento de Polícia
Federal sem que sesteja observada a disposição do artigo 1'·'.
§ lo Do verso do Certificado de Censura constará o
título e a metragem do assunto de interesse educatíVo inserido

no jornal ou, se for o caso, o motivo da dispensa.
§

zo

Será expedido um certifici.do de censura para cada

cópia de filme, vedada a reprodução por fotocópia ou por
qualquer outro processo.
Art. SO. . --0 Instituto Nacional de Cinema classifica como
de "UtiHdade Pública" os filmes de curta metragem que forem
indicados pela Assessoria Especial de Relações Públicas da
Presidência da República.
_ _ ·
_
§ 1 Todos os cinemas exiStenteS no território nacional
ficam obrigados a exibir mediante determinação do Instituto
Nacional de Cinema, os filmes de curta metragem assim. classificados.
§ 2\' A -e:iíbiç3.o de filmes com tal classificação isenta
o exibido da obrigatoriedade de programar na mesma seSSão
qualquer outro filme de curta metragem.
Art. 6"' Este Decreto-lei entrará_ em vigor trinta dias
depois de sua publicação, revogadas. as disposi~ões em contrário.
Brasilia, 3 de março de 1969; 1489 da Independência e
81 o da República. - A. Costa e Silva - Luiz Antônio da
Gama e Silva - Tarso Dutra.
o:>

DECRETO-LEI N• 603, DE 30 DE MAIO DE 1969
Altera dispositivos do Decreto~Lei n" 43, de 18 de
novembro de 1966, e dá outras providências
O Presidente da República, usando as atribuições que
lhe confere o § 1" do art. 2" do Ato Institucional n~ 5, de
13 de dezembro de 1968, decreta:
Art. 1n O inciso IX do _art. s~ e o art. 35 e seu parágrafo
único, do Decreto-Lei n~ 43, de 18 de novembro de: 1966,
passou a vigorar com a seguinte redação:

o o o o> O . - . o . . . . . . . . . .- . . . . . O o O H o o o o

·~·O

o o+ o

O-~·~-~~\:; . . . . . . . ; •

.:: • < o o o o o o o O O

IX- Produzir e adquirir filmes e diafilmes educa~
tivos ou culturais, bem como adquirir equipamentos
audiovisuais, para fornecimento ou distribuição a estabelecimentos de ensino e entidades_congêneres."

"Art. 4'
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XV- Formular normas destinadas a tornar obrigatorio o uso do idioma nacional em filmes estrangeiros
que forem exibidos nos cinemas existentes no território
brasileiro."
•••••n•••••••••••••U•••••••••••••••••• ••••• ••••••"•••••••••••-'••

"Art. 11.

······················'·'·························

.....

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

-.
VIII -O produto da venda do ingresso padronizado e do_ bordereau" -padrão, a que se refere
o artigO 35 deste Decreto-Lei."
-

••••• ••••••••••••••••••"••~h.~·••••••""~';· ••• ,· •• , •••• u•••••••••-

"Art. 24.

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

....

........·............... .

§ 1~ Nenhum certificado de censura para filmes
será concedido sem a prova do recolhimento da contri·
buição a que se refere o inciso II do artigo 11 deste
D~cr.eto-lei, ou a prova de sua dispensa, de acordo
com § 29 de seu artigo 14.
§ 29 Independentemente do disposto no parágrafo anteriOr-, os filmes só poderão ser censurados quando
forem encaminhados pelo INÇ_com a respectiva guia.
§ 3<? TratandO-se cte filmes nacionais de longa
metragem, a guia deVerá"i-de:.dr-.se ao certificado indispensável ao cumprimento do disposto no artigo 19 deste
Decreto-Lei."
Art. 3o O presente decreto-lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogados o § 4~ do art. 23 do Decreto~Lei
n~ 43, de 18 de novembro de 1966, e as demais disposições
em contrário.
Brasflia, 30 de maio de 1969; 148<? da Independência e
SI• da República. -A. COSTA E SILVA- Favorino Bastos
Aié reio.

DECRETO-LEI N• 863, DE 12 DE SETEMBRO DE 1960
Autoriza a criação da Empresa Brasileira de Filmes
Sociedade Anónima - Embrafilme, e dá outras provi<lências.

Art. 1~ Fica autorizada a criação da Sociedade de Economia Mista denominada Empresa Brasileita de Filmes S_.A.
- Embrafilme, com personalidade jurídica de direito privado
e vinculada ao Ministério da E_ducação e Cultura.
.... , ....... . -.--.--. ....•..••....... ~ .-. -~---·. ~-""---~·-=-···-~!" ~'-- .· ... -~
_·_Parágrafo único. A Embrafilme será regida pelo seu
"Art. 35. O INC poderá estabelecer a obrigato- estatuto e pelas disposições da Lei de Sociedades por Ações,
riedade do uso do "bordereau" - padrão, emitir e no que com as mesmas não colida.
vender, para uso compulsório pelas salas exibidoras
Art. 29 A Embrafilme tem por objetivo a distribuição
nacionais ingresso padronizado, ou obrigar o uso de de filmes no exterior, sua promoção, realização de mostras
maquinas registradoras para venda de ingressos.
e a:preSêhtaÇões em festivaiS, visando a difUsão do filme brasi§ 19 Cabe exclusivamente ao INCa _el~_b_gração leiro em seus aspectos culturais, artísticos e científicos, como
do sistema a ser adotado para os fins deste artigo veda- ói"gão de cooperação com o INC, podendo exercer atividaes
do o emprego de qualquer plano ou sistema que não comerciais ou industriaiS relacionadas com o objetivo principal
tenha sido aprova-do pelo Conselho Deliberativo dêsse de sua atividade.
órgão.
Art. 3? A Embrafilme será dirigida por uma diretoria
§ 29 Para facilitar a fiscalização do uso do ingres- composta de 3 (três) membros, sendo um o Diretor~Geral.
so padronizado, o INC poderá criar prêmios periódicos
§ 19. O Diretor-Geral será nomeado pelo Presidente
entre os usuários dos_cinemas, na forma que vier a da República, com-mãndato de 4 (quatro) anos, podendo
ser estabelecida em decreto."
ser reconduzido.
Art. 49 O capital social da Empresa será inicialmente
Art. 2' Os artigos 4', II e 24 do Decreto-Lei n' 43,
de 18 de novembro de 1966, ficam acrescidos das seguintes ·· de NC$6.000.000,00(seismilhões de cruzeiros novos) dividido
disposições:
- em 6.000 (seis mil} ações ordinárias nominativas, do valor

Dezembro de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

de NCr$10,00 (dez cruzeiros novos) cada uma, sendo 70%
(setenta por cento) subscritas pela União, representada pelo
Ministério da Educação e Cultura, e as restantes_ por outras
entidades de direito público ou privado.
Art. 5" Para constituição- do capital subscrito pela
União, serão aproveitados os depósitos existentes nó Banco
do Brasil S.A., feitos de acordo com _o art. 28 de Decreto-Lei
n' 43, de 18 de novembro de 1966.
Parágrafo úniCõ. --Ap6s a complementaÇão do capital
subscrito na forma do presente artigo, as importâncias referentes aos depósitos passarão a constituir receitada Empresa,
de conformidade com o item IV do art. 11, deste Decreto-Lei.
Art. 6~ As Empresas titulares ou beneficiárias -dos depósitos feitos na fOrma do art. 28 do Decreto-Lei n" 43, de
18 de novembro de 1966, terão o prazo de 60 dias, a partír
da vigência deste Decreto-Lei, para apresentar ao INC o projeto destinado à realização de filmes, acompanhado da documentação indispensável ao exame do mesmo. Findo.e.sse prazo, o valor registrado no Banco do Brasil S.A. passará crédito
da Empresa Brasileira de Filmes S.A:, -para constituição de
seu capital e sua receita.
Parágrafo único. Todos os depósitos feitos de acordo
com os arts. 28, 29 e 30 do Decreto-Lei n' 43, de 18 de
novembro de 1966, ficarão sujeitos, a partir de vigência do
presente Decreto-Lei, ao que dispõe o seu art. 5., e parágrafo
único.
Art. 7' Os arts. 28 e 30, do Decreto-Lei n" 43, oe 18
de novembro de 1966., passarão a vigorar com a seguinte redação, 60 dias após a vigência deste Decreto~ Lei:
'(Art. 28 O depósito a que se refere o art. 45,
da Lei n' 4.131, de 3 de setembro de 1962, deverá
ser, obrigatoriamente, recolhido ao Banco do Brasil
S.A., em conta especial para ser aplicado pela Empresa
Brasileira de Filmes S.A., conforme dispõe estatuto
da Empresa e o Decreto autorizado de sua criação."
"Art. 30. Os depósitos, a que se referem os arts.
28 e 29 serão realizados pelo distribuidor ou importador
do filme estrangeiro, em nome da Empresa Brasileira
de Filmes S.A., como beneficíário do favor fiscal."
Art. 8' Ficam revogados os parágrafos I' e 2' do art.
28, do Decreto.Lei n" 43, de 18 de novembro de 1966.
Art. 9' O art. 45 da Lei n' 4.131, de 3 de setembro
de 1962, passa a· vigorar cOm a seguiritC rédação:
"Os rendimentos _oriundos da exploração de películas cinematográficaS,- excetuados _os_d_os e~biçlores
não importadores serão sujeitos ao desconto do imposto à razão de 40%, ficando, porém, e contribuinte obrigado a fazer um depósito no Banco do Brasil S.A.
em conta especial, de 40% do imposto devido, a crédito
da Empresa Brasileira de Filmes S.A. - Embr~filme,
para ·ser aplicado conforme o disposto no estatuto e
ao decreto autorizativo de criação da referid~ Empresa."
Art. 10. Os aumentos do Capital serão feitos:_
I - Com a utilização dos depósitos a que se refere o
art. 28 do Decreto-Lei n" 43, de 18 de novembro de 1966;
I I - Mediante subscrição realizada por entidades de direito públicO ou privado;
III- Pela incorporaçãO de reservas facultativas, fundOs
disponíveis Ou pela valorização do seu ativo móvel e imóvel.
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Parágrafo único. Nos aumentos de capital, a participação da União nunca poderá ser inferior a 70% de sua totalidade ...
Art. 11. COnstituem receita da Empresa, além de seu
capital, os seguintes recursos:
I -Empréstiinos-e doações de fontes internas e externas;
II- Produto de comercialização de filmes, de suas operações de crédito, depósitos bancários e venda de bens patri~
moniaiS;
III- Fundo decorrente dos depósitos a que se refere
o art. 28 do Decreto-Lei n" 43, de 18 de novembro de 1966,
depois de integralizada a parte do capital subscrito pela União;
IV- Subvenções ou au_xnios da União ou dos Estados;
V- Eventua~s,
Art. 12. A organizã"Çáci e o-fUncionamentO dãEmpresa
obedecerão ao que for disposto em estatuto.
Art. 13. O Ministro da Educação e Cultura designará
o representante da União nas Assembléias Gerais.
Art. 14. Fica a Empresa equiparada às autarquias, para
efeito de tributação.
.A.rt. 15. Este DecretÇI~J_.._e_i entr~rá em vigor na data de
sua p~blicação, reVogadas as disposições em contrário.
DECRETO-LEI N' 1.595, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1977
Dispõe sobre o imposto de renda devido pelos im~
-portadores ou distribuidores de filmes estrangeiros, e
dá outras providências.
O Presidente da República, usando da atribuição que
lhe confere o artigo 55, item II, da Co9stituiçã_o, d~Creta:

Att. 19 - O âísttibuidcJ"r- Otr" importado-r de-·fiime- estrangeiro é obrigadoa depositar no Banco do Brasil S.A., em
conta especial, a crédito_ da Empresa Brasileir'a de Filmes
SIA (EmbrafHme),_ benefidã"r'ía do favor fisç.al, 70% (setenta
por cento) do imposto de renda devido, para aplicação conforme o disposto no estatuto da Embrafilme e na legislação relativa à sua criação.
Art. 2'-' Este _Decreto-lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de d_ezembro de 1_9_77; 156" da Independência
e 89' da República.- ERNESTO GEISEL- Mário Henrique
Simonsen - Ney Braga.
DECRETO-LEI N'' I. 741, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1979
Altera a redação do art. 13 do Decreto-Lei n~
1.089170.
O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 55, item II da Constituição, decreta:
Art. 1' O art. 13 do Decreto-Lei n'' 1.089. de 2 de março
de 1970, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 13. As importâncias pagas, creditadas,
empregadas, remetidas ou entregues aos produtores,
distribuidores ou intermediários no exterior, como rendimentos da exploração de películas cinematográficas,
ou como aquisição, a preço fixo, de películas cinematográficas para exploração no País, ficam sujeitas ao imposto de 25% (vinte e cinco por cento) na fonte."
Art. 2" Este Decreto-Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1~ de janeiro
de 1980, revogados o inciso II do art. 1" do Decreto-Lei n~
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1.429, de 2 de dezembro de 1975, e demais disposições em
contrário.
Brasflia, 27 de dezembro de 1979; 158' da Independência
e 91' da República.- JOÃO FIGUErREDO- Karlos Rischbieter - E. Portella.
DECRETO-LE!N• 1.891, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1981
Dispõe sobre obrigatoriedade do uso de borderôs
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Art. 2" Nenhum cin-ema ou sala exibidora poderá funcionar no território nacional sem utilizar os ingressos padronizados adquiridos na Empresa Brasileira de Filmes S/A EMBRAFILME, de conformidade com o que estabelece o
presente Decreto-L_ei.
Art. 3" Este Decreto-Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
BrasJ1ia, 15 de dezembro de 1981; 160'' da Independência
e 93' da República- JOÃO FIGUEIREDO- Rubem Ludwig.

e ingressos padronizados, de emissão da Embrafilme,
pelas salas exibidoras nacionais.
O Presidente da República, no uso_ da atribuição que DECRETO'LEl NeJ.900, bE 21 DE D~EZEMBRO DE 1981
lhe confere o art. 5$, item II, da Constituição, decreta:
Dispõe sobre a contribuição para o desenvolvimento
Art. 1(> Os ingressos padronizados_ e os_ borderôs padrão, a que se refere o inciso \1 do- art. 9" da Lei n~ 6.281,
da indústria cinematográfica nacional.
Art. 19 A contribuição para o desel)volvim~nto da índe 9 de dezembro de 1975, de utilização compulsória pelos
cinemas e salas exibidoras nacionais, serão obiigatoriamente dústria cinematográfica nacional a que se refere o inciso II
adquiridos pelos exibidores à Empresa B~asileira de Filmes do art. 9(> da Lei n" 6.281. de 9 de dezembro de 1975, é
S/A - EMBRAFILME, a quem cabe, com exclusividade, devida pelos produtores ou distribuidores, ou por quem, a
sua emissão e venda, segundo valores de até 3% (três por qUalquer título, promover a importação de obra cinematocento) das Obrigaçóc~ Reajustáveis do Tesouro Nacional - _gráfica, e será calculada, por título de filme, segundo o disposORTN, para cada ingresso padrOJ].izado de entrada inteira, to neste decreto-lei.
Parágrafo único. Para os fins de cobrança de contri~
e de até 1,5% "(um e meio por cento) das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, para cada borderô buição a que se refere este artigo, a definição de filme compadrão.
-- preende a obra cinematográfica apresentada em qualquer bito§ 1" Fica o Conselho Nacional de Cinema - CON- Ia, e em qualquer sistema, gravada ou reproduzida em pelícuCINE, por proposta da Empresa Brasileira de Filmes S/A la, fita, vídeo-disco, vídeo-tape, ou qualquer outro suporte
- EMBRAFILME c respeítados_os valores máximos estabe~ de gravação e reprodução de som e imagem, para exibição
Jecidos no caput deste artigo, auto_rizado ~ _a_p_rovar tabelas em cinema, televisão, ou qualquer outro veículo.
Art. zn Quando se tratar de filme para exibição em cine~
variáveis que, visando ao fomento da atividade cinematográfica, -levem em consideração a situação s6Ci0--=econôinica dos ma ou em televisão, aplicar-se-á por título de fílme, e por
cinemas e das salas exibidoras, favorecendo as que cobrem veículo a que destinado, a seguinte tabela, para os valores
menor preço ao público.___ _ __
. da contribuição referida no art. 19:
§ 2' O Conselho Nacional de Cinema - CONCINE
Duração do filme
Valor- Cr$
-deverá publicar nos meses de junho e dezembro de cada -Até 5 minutos, inclusivefrações .................... 10.738,00
ano, as tabelas a vigorarem a ·partir dos meses de julho do -De 6 a 14 minutos, inclusive frações ..... ·-n.-.-.. ~·· .32.214,00
mesmo ano e janeiro do ano seguinte, respecfÍVanfehte: -__....De 15 a 29 minutos, inclusive frações .............. 55.424,00
§ 39 Fica entendido que o valo~ dê! Q~JN _a que se -De 30 a 59 minutos, inclusive frações ..... ~ ...... 132.640,00
refere este artigo, para os fins preVistos no parágrafo anterior, -Acima de 60 minutos ......... . -.. -·-·····""·-···~·~·-~·-284.228,_00
é o que for fixado para a ORTN dos meses de junho e dezem§ 1~ Estão isentos da contribuição prevista neste artigo
bro que precedem imediatamente os da vigência de cada ta~ os filmes destinados à exibição exclusiva em cineclubes e cinebela.
rnatecas.
§ 4o Até que sejam expressamente revogadas, ou que
§ zo Ficam reduzidos em 70% (setenta por cento) os
sejam baixadas as tabelas previstas no parágrafo segundo deste valores da contribuição constante_s _da ta bel~ referida neste
artigo, continuam em vi,gor as Resoluções do Conselho Nac!o- artigo, quando se tratar de filme nacional, assim definido
nal de cinema"- CONCINE, atuah!lentt:: vigentes, que fixam de acordo com a legislação em vigor.
§ 3º Poderão ser reduzidos em até 70% (setenta por
os preços dos ingressos padronizados e borderós padrão.
§ s~ O produto da venda dos ingressos e borderôs pa- cento), a critério da Empresa Brasileira de Filmes S.A. dronizados aos cinemas e salas exibidoras nacionais, que cons- EMBRAFILME, os valores da contribíução constantes da
titui receita da Empresa Brasileira de Filmes SIA -EMBRA- tabela previSta neste artígo, quando se tratar de filme destiFILME, nos termos do inciso VI do art. 99 da Lei n(> 6.281, nado à exibição em cinema, que seja de exploração limitada,
de 9 de dezembro de 1975, destinar-se-á a atender, além das por dispor-exclusivamente de uma cópia.
§ 4" Na hipótese de, posteriormente, se pretender exdespesas decorrentes da manutenção, operação e con~role do_
sistema, a outros encargos com o desenvolvill!ent_o da indústria piorar o filme de que trata o parágrafo anterior, com mais
_
de uma cópia, será devido o prévio recolhimento da diferença
cinematográfica nacioi-ial. _ _
§ 6° Caberá ao Cqnselho Nacional de Cinema -CON- entre o valor pago e o valor integral da contribuição que
CINE, por proposta da Empresa Brasileira de Filmes SIA então vigorar.
- EMBRAFILME, aprovar os modelos de borderós padrão
§ 5"' Será cobradã. nOva.- contribuição sempre que a antee ingressos padronizados, podendo os ingressos apresentar-se rio r tiver sido efetuada para exibição do filme em cinema
sob forma de bilhetes destacáveis em talonários, sob forma e se pretender exibi-lo também em televisão, e vice-versa,
de tickets de bobina de máquina registradora, ou sob qualquer vigorando o valor da tabela atualizada, à época da nova solicioutra modalidade cuja utilização compulsória venha a ser pre- tação.
Art. 3"' Quando se tratar de filme publicitário, aplicarvista nas normas baixadas pelo Conselho Nacional de Cinema
- CONÇINE.
se-á, por título de filme e por veículos a que destinado, a
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Da Ação Popular
seguinte tale la de valores para a contribuição rcfcri9a no art.
l'':
Art. 1n A ação popular destina-se à invalidação de a tos
Valor- Cr$ ou omissões ou contratos ilegais e lesivos ao patrimôiiiO pübliDuração do filme
-Até 14segundos, inclusive frações .. ~ .... ·~·~··~·~-.3~648,00 co de entidade estatal, autárquica ou paraestatal, bem como
-De 15 a 29 segundos, inclusive frações ··· ·· ····· · ,._. 5.471,00 de instituição mantida por contribuição para fiscal ou subven- De 30 a 44 segundos, inclusive frações ·· · · · · ··· · · ·•· 7 · 292 ,00 clonada anualmente com dinheiro público.
-De 45 a 59 segundos, inclusiVe fiações ... -~······ ... 8..643,00
Art. 2n Consideram-se patrimôn:ló público, para os fins
-Acima de 60 segundos ······ ....... ._. .. _. _.........~···" · ·· l0.94l,OO desta lei, os bens e direitos de valor económico, adminisArt. 4" O pagamento da contribuição a que se refere trativo, urbanístico, ambiental, cultural, histórico, arqueolóeste Decreto-Lei será feito à Embrafilme antes da apresen.
. .
gico, paisagístico ou tunshco.
tação do filme ao Serviço de Censura de Diversões Públicas.
Art. 3" Consideram-se ilegais, para os fins -desta lei,
§ 1" Para observância do disposto neste artigo, 0 Ser- os a tos ou contratos das entidades ou instituições referidas
viço de Censura de Diversões Públicas só processará 0 pedido no art. 1", desde que eivados de qualquer dos seguintes vícios:
da expedição de Certificado de Censura que venha acompaI - ilegalidade do objeto;
nhado de documento fornecido pela Embrafilme provando
o pagamento da contribuição a que se refere o art. l" deste
II- desvio de finalidade;
Decreto-Lei a dispensa de seu recolhimento prévio ou sua
IIi- inexistência Oir. fã.lsidade dos motivos;
isenção, quando cabíveis.
.
.
·
IV- iricompefência da autoridade;
§ zo O produtor de filme nacional compreendido no
V- vício inSanável de forma.
§ 1" Para fins desta lei, .c.onsidera-se:
art. ;." deste .Decre.t.o~Lei fica desobrigado do recolhimento
prévi::> exigido neste artigo, devendo efetuar o pagamento
I - ilegalidade d.9_ objeto - o re§ultado .do ato do cooda contribuição até a expiração. do prazo de validad.e. do pri- trato que contrarie explícita ou implicitamente lei, regulameiro Certificado de Censura, obedecido o disposto no pará- mente ou instruções disciplinadoras de sua realização;
grafo seguinte.
.
II -desvio de finalidade - e efetiv<l_Ç_ãó do ato ou. do
§ 3<? No curso do prazo a que se refere o parágrafo contrato com fim diverso do previsto explícita ou implicitaanterior, a Embrafilme poderá proceder à compensação do mente em lei, regulamento ou instruções disciplinadoras de
valor das contribuições ainda devidas por produtor nacional sua realização;
- ·
com créditos deste junto à Embrafilme..
III- inexistência ou falsidade dos motivos- a ausência
Art. 5"' Os valores das tabelas constantes dos. arts. 2n ou inadequação dos fundamentos de direito ou de fato, invocae3~, deste Decreto-Lei serão atualizados.anualmente, segundo
dos para a realização do ato ou do contrato;
a variação do valor da ORTN entre a data do início çla vigência
IV- incompetência da autoridade- a falta de poderes
funcionais para a realização do ato ou do contrato;
da tab.ela anterior e o més de dezembro.
§ 1" Caberá ao Concine publicar, no mês de dezembro
V -vício insanável de forma- o defeito de redução
de cada ano, as tabelas atualizadas, a vigorarem a partir do ou a omissão de formalidade em ponto essencial à definição
mês de janeiio do ano seguinte.
e seriedade do ato ou do contrato.
§ 2~ O recolhimento dos valores correspondentes à coo§ z~ Os a tos ou contratos ilegais .e lesivos ao património
tribuição a que se refere este Decreto-Lei será feito à Embra- _público, cujo vício não se enquadre nas especificações deste
fime mediante guia própria, aproVada pelo Conselho Nacional artigo, poderão ser anulados segundo os preceitos pertinentes
de Cinema- CONCINE.
do direito privado.
·
§ 3~ A Embrafilme poderá credenciar a rede bancária
Art. 4o São também passíveis de anulação, por presunpara o recolhimento da contribuição de que trata este Decre- ção legal de ilegitimidade e lesividade ao património público,
to-Lei. .
.
·'"""os seguintes atas ou contratos:
I - a nomeação ou admissão de pessoal para o serviço
Art. 6~ A contribuição de .que trata "este Decreto-Lei
corresponderá ao prazo··de validade do CertifiCado de Censura público da administração direta ou indíreta, sem atendimento
expedido pela Divisão de ·censura de Diversões Públicas do das exigências constitucionais, legais ou regulamentares para
Departamento de Polícia Federal, sendo devida novamente _ a investidura;
sempre que houver renovação do Certificado de Censura.
II_ a contratação de obras, serviços ou compras sem
Parágrafo único. Mesmo vencido o Ce~tificado de Cen- licitação, fora dos casos de inexigilidade ou de dispensa legal,
sura a ela correspondente, independerá do pagamento de nova ou resultante de licitação fraudada;
·
contribuição a exibição do filme em retrospectiva, mostras
III_ 0 edital de licitação de obras, serviços ou compras,
especiais ou eventos semelhantes, de interesse artístico e cultu- ou convocação para concessão ou pennissão de serviço públiral, desde que previamente autorizada pela Embrafilme.
co, que contenha cláusula ou condição que comprometa o
Art. 7~ Este Decreto-Lei entra em vigor na data de seu carátercompetitivo,.estabeleça discriminação entre os parsua publicação, revogadas as disposições em contrário. (DO ticipantes, ou possibilite jugalmento subjetivo das propostas;
de 22-12-SL)
IV -os reajustamentos de preços contratuais, sem que
(À Comissão de Educação.)
tenham sido previstos no edital e no contrato inicial ou autorizados por norma geral;
.. V.- a alienação de bem público, móvel ou imóvel, sem
PROJETO DE LEI DA CÂMARA .N• J33,de 1991
atendimento das normas legais e regulamentares pertinentes,
(N• 3.146/91, na Casa de origem)
Regula a ação popular e sem justa e prévia avaliação, constante do respectivo processo;
O Congresso Nacional decreta:
VI -o empréstimo concedido por estabelecimento de
crédito oficial, quando feito com desatendimento de norma
CAPÍTULO I
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legal, regulamentar, regimental, ou constante de instrução
geral, ou, quando o valor dos bens dados_ em garantia, na
época da operação, for inferior ao da avaliação;
VII -a operação bancária de crédito real, ou de redesconto, quando feita por qualquer estabelecimento oficial, com
desatendimento de norma legal, regulamentar, regimental,
ou constante de instrução geral, ou, quando o valor real dos
bens oferecidos em garantia na época da operação, for inferior
ao constante do contrato;
VIII- a licença de exportação ou de importação, de
qualquer modalidade, quando expedida com desatendimento
de normas legais, regulamentares, regimentais, ou de instruções gerais, ou, ainda, quando resultar em exceção ou privilégio, .não concedido por lei, para o exportador ou importador;
legaiS, regulamentares, regimentais, ou de instruções gerais,
ou, ainda, quando resultar em exceçãoou privilégio, não con~
cedido por lei, para o exportador ou importãdor;
IX- a declaração de utilidade pública, para fins de desapropriação de imóvel, bens ou valores feita com abuso de
poder ou de autoridade, com propõsitçs ilú~rarii:ente -políticos
ou manifesta intenção de causar ptejufzos ao-destinatário do
ato declaratório.

Art. 10. O Minis!~rio P(iblico poderá pleitear por ação
civil" pública, sujeita às disposições cabíveis desta lei, idêntica
invalidação dos atas e contratos das pessoas referidas no art.
19 , inclusive de atos ou omissões de particulares, lesivos _de
normas administrativas ou urbanísticas.
CAPÍTULO Ili
Da Competência

Art. 11. Conforme a origem do ato ou do contrato imé competente para conhecer da ação, processá-Ia
e Julgá-la o Juiz que, de acordo com a organização judiciária
pertinente, o for para as causas que interessem à União ao
Distrito Federal, ao Estado ou ao Município.
'
§ 1~ Para fins de competência, equiparam-se os atas
e ·contratos das instituições referidas no art. 1~ao das entidades
paraeStaduais, atendendo-se à proveniência da subvenção, e
os atos dos particulares que definein ·a competência da ação
pela origem da norma legal infringida.
§ 2» Havendo interesse conjunto, prevalecerá a competência do Juízo da entidade de maior hierarquia.
§ 3~ A propositura da ação prevenirá p Juízo para todas
as ações populares posteriormente intentadas contra o mesmo
agente que praticou o ato final, ~isando o mesmo objetivo.
p~gnado

CAPÍTULO H
CAPÍTULO IV
Das Partes e dos Intervenientes
Do Procedimento
_ Art. 5° Qualquer cidadão ó parte legítima para pr~por
SEÇÃOI
açao popular.
Da Propositura da ação
Parágrafo único. A prova da cidadania será feita com
certidão ou cópia autenticada do título de eleitor ou doeuArt. 12. A ação popular será proposta por petição inimento correspondente, que não poderá ser desentranhado cial com os requisitos do art. 282 do Código de Processo
dos autos.
--Civi1, instruída com a prova da cidadania do autor e com
Art. 6" A ação popular será proposta contra o agente os documentos necessários ao seu julgamento.
que praticou o ato final 0~_- sUbscreveu o contrato, e seus
§ 1» O autor poderá requerer diretamente as _certidões
be~eficiários, podendo ser requerida a citação, para integrar ou_ cópias autenticadas, i~dispensáveis ao ajuizaniento da
a hde, das pessoas que houverem participado do ato ou do açao, declarando seu destrno, para que conste das mesmas
contrato i~pu_gna~9, mediante autorização, aprovação, ratifi-- e só possam ser utilizadas na causa indicada.
caç~o, homologação, aditamento ou avaliação, ou que, por
.§ 29 Somente poderá ser negada certidão ou cópia auomissão, tenham concorrido para sua efetivação.
tenticada de documeiJto para ação;-nos casos legais d.e sigilo,
.
Art. 7n Será- obrigatória a intimaçãO <fá pessoa jurídica devend? ~er ~sclarecida .essa circunstânc_ia ao requerente para
mteressada na ação para assumir a posição que lhe convier as providencias que se fiz~rem necessár1as _
na lide, e do Ministério Público para acompanhá-la e velar
§ 3~ Se, no momento da propositura da ação, o autor
pela regularidade do processo e responsabilização das partes, não dispuser de todos os documentos necessários, indicará
na forma da condenação.
ao Juíz os faJtantes, para que os requisite no original, em
Parágrafo único. Assumida posição nà lida a Javor do -certidão ou cópia autenticada, ou o próprio processo adminisPC:dido inicial,. ou contra ele, a pessoa jurídica' interessada trati~o correspond:nte ao ?bjeto da deman~a, fixando o pTazo
nao poderá mais modificá-la no curso da "!~O.
máxt.mo de.}O .<tnnta) dJas para o atendimento, sob pena
Art. 89 Só será permitida a intervenção sucessiva de de desobediencia.
litisconsortes atívos, se os autores originários deixarem de
§ _4" Toda.s as certidões ou cópias autenticadas serão
dar segmento ao processo, no prazo de 10 (dez) dias contados fornecidas gratuitamente, mas cotadas de acordo com a tabela
da intimação de seu procurador para fazê-lo.
'
de emolumentos da repartição, para oportuna cobrança do
§ 1n Os autorores que abandonarem a causa, nos termos
vencido nos próprios autos da ação.
deste artigo serão condenados nas custas devidas e até 0 mo§ 5» As perfcías eventualmente necessárias à compromenta do abandono e em 10% (dez por cento) de honorários - -v.ação da pr?cedência da ação, devem ser produzidas como
sobre o valor da causa, arbitrado pelo Juiz, na forma do art. prova antecipada, na forma dos arts. 846 e 850 do Código
23 desta lei.
___ _______
de Prqcç_sso Civil, para instruir a petição inicial (art. 30).
§ 2' Se, dentro de 10 (dez) dias da publicação do despaArt. 13. Estando em termos a petição inicial, o Juiz
cbo de abandono da causa, não houver habilitação de outro a despachará, ordenando:
cidadão para dar continuidade ao processo, o Ministério Públil-as citações requeridas peJo autor;
c~ promoverá o seu prosseguimento ou requererá -ã Sua extin-II- a intimação da pessoa jUrídica interessada e do Miçao.
-- -_- --~--:------------ --;-- -n,r!!!Térró.Pú.blicõ;___ ·
Art. 99 Não se ad:nitirá assistência-a neiJ.buma das parIII - a requisição dos documentos ou do processo admites no processo desta açao.
nistrativo necessários à comprovação do alegado;
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IV- a suspensão liminar do ato impugnado, se requerida
_
__
Art.- 14. -AS citaÇóCS s·erãCi fêítãs por niãndado, -assim
como a íntima:ção=-aapcssoa jurídica interessada, observada
a seguinte_ conduta:
I - para a cítaçãO_pOr mãõ.dado, o autor oferecerá aS
cópias necessárh1s da inicfal, rubricadas pelo procurador para
serem entregues aos destinatários, como contra-fé, juntando-se aos autos, em devolução unicamente 6 ·mandato -com
a certidão da diligênciã;I I - poderão ser feitas Por-edital as-dfaç-oes-·ctas-pesSoas
físicas ·que deva:m integrar a lide, nos termos do parágrafo
único do art. 6?, desde que indicadas nominalmente na iniCial;
III- só será admitida por edital dos réus se estiverem
em lugar incerto e n·ão sabido;
IV- para citação por edital, com prazo de 30 (trinta)
dias, o escrivão expedirá o r-espectivo instrum-ento, no qual
indicará, além da Vara e do Cartório, a denominação da ação
e seu objeto, os nomes do autor, do réu, da pessoa jurídica
interessada e dó"S.chamaçlos_à lide, o prazo para a defesa
a contar da última publicação, transcrevendo-se, também, o
inteiro teot do _despacho inicial.
Art. 15. A suspenção liminar só será concedida quando
o seu pedido se apoiar em relevante fundamento jurídico e
a execução do ato impugnado puder causar dano irreparável
ao património público a ser protegido pela decisão de mérito.
§ 1~ A medida liminar vigorará pelo prazo inicial máximo de 90 (noventa) dias, prorrogá_ye:l a critério do_Juíz, senão
tiver havido _emb_araço ao andamento da causa por pafte do
requerente e subsistirem os moth'os de sua concessão.
§ 2s> A liminar poderá ser cassada a qualquer tempo,
mediante despacho fundamentado, pelo Presidente do Tribunal competente para conhecer do recurso de. mérito do feito,
inclusive pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, a
requerimento da pessoa jurídica interessada.
§ 3"? O Presidente do .Tribunal competente poderá, também, a qualquer tempo, conceder a liminar denegada na instância ou Tribunal inferior, mediante pedido_ fundamentado
do autor, _do representante do MiniStéri_o }l_ú]Jliç_g_ol,l da pessoa
_ -jurídica inter~saaa;·
§ 49 A decisão do Presidente, concedendO ou cassando
a liminar na forma dos §§_ 2"? e 3~ ·deste artigo~ é irrecorríyel_
perante o mesmo Tfibunal.

e cabível.

SEÇÃO II
Da Resposta do Réu
Art. 16. O prazo pá-ra responder a ação será de 3Ü_(trinta) dias, comum para todos os réus e intervenientes, contando-se da juntada do último mandado de citação e de intimação,
ou da última publicação do edital no órgão_ oficial.
Parágrafo úh1Co. Não cabe reconvenção neste :Processo.
Art. 17. Findo o prazo para resposta do réu, os autos
deverão ser conclusos, dentro de 24 (vinte e quatro) horas,
ao Juiz que determinará sua remessa ao Ministério Público
para manifestar-se __dentro de _15 (quinze) dias e_ acompanhar
o feito_ em todos os seus termos.
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I - declarará extinto o processo, quando verificar a ausência de quaisque~_~3:s condições da ação ou de pressupostos
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;
I I - julgará antecipadam~nte, a li~e, proferindo se~tença:

a) quando a questão de mérito for unicamente de direito,
ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de
produzir prova em audiência;
b) ocorrer a _revelia.
11_1--::- declarará saneado o processo, senão ocorrer nenhuma das hipóteses dos incisos anteriores, mediante despacho
em que:
a) designará a audiência de instrução e julgamento para
-realizar-se no prazo máximo de 30 (trinta) dias;
b) requesitará, para atendimento oportuno, antes da audiência, as certidões e processos administrativos que forem
necessários;
c) determinará o compareCimento do perito e assistentes,
se forem necessários esclarecimentos da perícia antecipadamente realizada;
d} facultará ~uoma9-a de depoimentos pessoais e inquirição de testemunhas, não excedentes de 5 (cinco) para· cada
parte.
§ 1"? A audiência só pode ser adiada uma vez, por prazo
não superior -a 30 (trinta) dias, sendo responsabilizadas as
partes, testemunhas, perito e assistentes, que derem causa
ao adiamento.
_
_
_
_
§ 2~ O -JUiZ que retardar o andamento ou desfecho da
a_ção, ou designar audiência fora de prazo, ou deferir ádiamento superior ao permitido nesta lei, perderá, na contagem
de seu tempo de serviço, tantos dias quantos sejam os da
protelação da audiên~ia, mediante simples certidão do adiamento, apresentada ao órgão disciplinar da magistratura.
Art. 19. Julgada procedente a ação, e sendo ilíquida
a condenação, poderão ser feitas as perícias necessárias à
quantificação das indenizações ou reposições ao erário, para
as quais o perito terá o prazo máximo de 30 (trihta) dias,
prorrogáveis por igual prazo, sob pena de sua destituição,
se não a realizar nessa prorrogação, ficando impedido de funçiqn~;r em qualquer outro Juizo durante 1 (um) ano, sendo
nulo qualquer trabalho pericial que subscrever nesse período.
Art. 20. O serventuário, servidor público, dirigente ou
empregado de autarquia ou de entidade paraestatal, ou de
instituição mantida ou subvencionada pelo poder público que,
por ação ou omissão, der causa a retardamento na tramitação
da ação ou deixar de expedir no prazo fixado as certidões
ou informações devidas, ficará sujeito ao desconto de 1/30
{um trinta avos) de seus vencimentos, por dia de atraso, mediante retenção na folha de pagamento, por ordem do Juiz
do feito, de ofício, a requerimento do ínteressado ou dó representante do Ministério Público, devendo a fonte pagadora
enviar o comprovante desse desconto para juntada aos autos,
sob pena de incorrer no crime de desobediência.
Parágrafo único. Na reincidência, o desconto será feito
em dobro, com destituição da função ou do cargo.

SEÇÃOIV
SEÇÃOIIl
Da Se_ntença e dos Recursos
Da Instrução da Causa
Art. 21. A sentença que não for proferida em audiéncia
Art. 18. Após- a mí:lnifeSt3ção··do Ministério Público, - sê-lo-á dentro de 15 (quinze) dias da conclusão dos autos
o Juiz tomãrá as seguinteS providênCiiiS, iü:>.-pràzO -inãXiínõ aó Juiz, sob pena de desconto no tempo de serviço do Magisde 5 (cinco) dias:
·
··
trado~ de tantos dias quantos forem os de atraso, e proibição
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de indicação em lista de promoção por merecimento durante
2 (dois) anos, salvo justo motivo, comprovado perante o·órgão
disciplinar competente.
Art. 22. A sentença que julgar procedente a ação invalidará os atas ou contratOs, condenando os vencidos nas indenizações ou reposições devidas, com acrêscímO de correção
monetária, juros, multa legal ou contratual, se houver, salários
de perito, honorários de advogado na base de 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação, custas e despesas judiciais
e extrajudiciais dirctamente relacionadas com ação e comprovadas nos autos.
_ --- --- -- .
Parágrafo único. Com a condenação principal é-obrfgatória a imposição da sanção da perda de cargo ou .função
e inabilitação para o seu exercício, por 5 (cinco) anos, ficando
os condenados automaticamente destituídos da investidura
ou proibidos de investirem~se, desde o trânsito em julgado
da decisão condenatória.
Art. 23. A sentença que concluir pela carência ou pela
improcedência da ação condenará o autor popular e seus li tis~
con-s-ortes em honorários de advogado em base razoável, sobre
o valor do ato ou contrato impugnado, e se for de valor inestimável, o juiz arbítrará os honorários no mínimo de 1000 (um
mil) Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, além das custas, salários de perito, despesas judiciais e exú"ã.judiciaisdiretamente relacionadas com a açãO e· comprovadas nos autos.
Art. 24. As custas, despesas judiciais e extrajudiciais,
emolumentos de certidões, salários de perito e honorários
de advogado, só serão devidos a final, pela autoridade vencida,
ou quando o autor abandonar a açáo ou de.Ia desistir.
Parágrafo único. Se a lide for julgada temerária, a sentença condenará o autor e seus Iitisconsortes, no décuplo das
custas, além dos encargos previstos no artigo anterior.
Art. 25. Se houver crime a punir ou pena disciplinar
a aplicar, o Juiz determinará a remessa de cópia autenticada
da sentença e das peças necessárias· ao Ministério Público
e à autoridade administrativa competente para aplicar a sanção.
-Art. 26. Aplica-se, no processo da ação popular, o sistema de recursos previsto no Código de Prc;>ce~o Civil,_
Parágrafo único_. A sen~~nça fica sujeita ao duplo grau
de jurisdição,só sendo executável depois de julgada em segun~
da instância.
CAPITULO V
Da Execução do Julgado

Art. 27 _ A execução do julgado compete:
I - ao autor popular;
I l - a qualquer de seus Iitisconsortes;
III- ao representante do Ministério Público;
IV --à pessoa jurídica beneficiáriã da coridenação;
V -ao interessados no recebimento de custas, despesas,
salários e honorárioS, na parte que lhes tocar._
Parágrafo único. Na ação julgada procedente, o representante do Ministério Público deverá iniciar a execução no
prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação da baixa dos
autos à primeira in.stância, desde que o autor popular não
o faça, sob pena de ter descontado em seu tempo de serviço
tantos dias quantos forem os de atraso de su_as providências,
bastando, para tanto, a apresentação da certidão do retardamento, por qualquer pessoa, ao órgão disciplinar competente.
Art. 28. Quando_o_julgado condenar os réus em quantia
certa, ou após a liqUidação da condenação, os ~;éus serão_
citados para efetivar o pagamento em 24 (vinte e quatro)
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horas ou oferecer bens â penhora, prosseguindo-se na execução, na forma do Código de Processo Civil.
Parágrafo único. Se o réuconden_ado receber proventos
ou tiver recebimentos ou créditos com os cofres públicos ou
com a entidade interessada poderá sofrer descontos em folha,
na base de 30% (trinta po_r cento)~ ou sujeitar-se à retenção
para a imputação em pagamento, até o montante da condenação.
Art. 29. Quando o julgado condenar o réu a restituir
bens ou valores, será citado para a sua entrega dentro de
24 (yinte e quatro) horas, sob pena de imissão na posse, busca
e apreensão, conforme se tratar de imóvel ou de móvel.
. P~rág~afo único. A imissão na posse, ou a busca e apreensão poderá ser feita, cautelarmente, desde_a prolação da sentença condenatória, a requerimento de quaisquer dos interessados na execução (art. 27).
CAPÍTULO VI
Disposições Gerais e Transitórias
Art. 3b: As perícias eventualmente_n_e:cessáría_s_â comprovação da procedência da ação deverão ser produzidas como
prova antecipada, na forma dos arts. 846 e 850, do Código
de Processo Civil, para instruir a petição inicial (art. 12, §

5').
§ 19 A perícia deverá estar concluída dentro de 90 (noventa) dias de seu requerimento, sob pena de arquivamento
do pedido, com a condenação do requerente nas custas e
-despesas até então realiz<idas, salvo se o atraso decorrer de
impedimento judicial ou retardamento do Perito na elaboração do laudÇ>, _caso_em que será destituído e impedido de
funcionar em nova perícia em qualquer Juízo, por um ano,
sendo nulos os laudos que subscrever nesse perído.
§ 29 Nomeado outro perito, terá ele o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para a conclusão do laudo,_sob_
as mesmas penas previstas no parágrafo anterior.
§ 3~ os assist~ntes técnicos._das partes terão o prazo sucessiyo de 15 (quiiJ.ze) dias cada__um, para se manifestarem
sobre o laudo oficial, antes da homologação.
§ 4' A ação deverá ser proposta dentro de 30 (trinta)
dias da homologação da prova pericial antecipada, sob pena
de caducidade desta.
.
Art. 31. Se, no curso da ação, -ficar provada a i:Õfiiil=-gência de lei penal, ou a prática de falta disciplinar que sujeite
o infrator a demissão ou a- rescisão do contrato de trabalho,
o Juiz, de oficío, ou a re-querimento de qualquer interessado,
determinará a remessa de cópia autenticada das peças necessárias às autoridades ou aos administradores a quem competir
aplícar a sanção.
Art. 32. A ação popular prescreve em 5 (cirico) anos,
a contar da data do ato ou contrato impugnado, só se interrompendo com o ajuizamento da ação, com a _sentença e com
o julgado de última instância.
Art. 33. A presente lei tem aplicação imediata, atingindo os processos ajuizados, na fase em que se encontrem.
Parágrafo único. As ações já ajuizadas que se encontrem com tramítação fora dos prazos estabelecidos nesta lei
ou com perícia deferida para a instrução, há mais de 90 (noventa) dias, e não concluída, deverão ser julgadas extintas, de
ofício; as perícias ainda não deferidas deverão ser realizadas
em igual prazo, conta_do da data do deferimento, sob a mesma
pena de extinção da aÇão.
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Art. 34. Aplicam-se ao processo da ação popular as
disposições do Código de Pro~es~o "Civil compatíveis com esta
·
lei e com a natureza e fina]idade da ação.
Art. 35. · EStafei entra C::m vigor na data de sua publicação, revogada a Lei n• 4.717, de l9 de junho de 1965, os
arts. 33 e 34 da Lei n' 6.513, de 20 de dezembro de 1977,
e demais disposições em contrário.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 4.717, DE 29 DE JUNHO DE 1965
Regula a Ação Popular
Da Ação Popular
Art. 19 Quãlquer cidadão será parte Iegítimã para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade_ de ato~ lesivos
ao património ·da U-níão, do Distrito Federal, dos estados,
dos municípios, de entidades autárquicas, de sociedade. de
economia mista (Cónstituíção,~att. 141, § 38), de sociedades
mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados
ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autónomo_~.
de instituições o"u fundações para cuja criação OU custeio" O
tesouro público haja concorrido ou concorra com rhá.is de
cinqüenta por cerlto do patrimó~io ou da receita anual de
empresas incorporadas aO p-ãtrimónio da União, do Distrito
Federal, dos estados e dos municípios, de quaisquer pessoas
jurfdicas ou entidades subvencionadas pelos c:~fres públicos.
§ 1'~ Consideram-se património público, para os fi11s referidos neste artigo, <?_~·pens e direito~_ de va!<?~ econômico,
· ·
artístico, estético ou histórico.
......................~... ··"'""'~ ·~···-···· ............ ·~ .. --·-··--·.:.:.~;...-.;;;-.-;~ .·.Dos Sujeitos Passivos da Ação
e dos AssJstentes
Art. 69 A ação será proposta contra as pessoas públicas
ou privadas e as entidades referjdas no art~ 19 , contra as autori- ·
dades, funcíonários ou administradores, que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou pr_aticado o ato impugnado,
ou que, por omissas, tiVerem -dado oportunidade à lesão, e
co·ntra os beneficiários din!tos do mesmo.
§ 19 Se não houver beneficiário dii:-dO-dõ ato lesivo,
ou se for ele indeterminado ou desconhecido, a ação será
proposta somente contra aS Outras pessbãs indicadas nes~
artigo.
.. --.- ••• --- .•••• - -· ...... ~-· ........ • .-. ,_. .......... • ·.:--: ··••. ot;. •• l ~.·....0:. .. -~ ~.,.

SINOPSE
PROJETO DÊ LEi bO SENADO N• 384, DE 1989
Dá nova redação ao § 19 do art. 19 , ao art. 6• e
respectivo§ 1~ da Lei D9 4.717, de 29 de junho de 1965.
Lido no expediente da Sessão de 19-12-89 e_ publicado
no DCN (Seçáo II) de 2-12-89. É lido e apresentado como
conclusão do Parecer n9 375/89, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, apresentado como conclusão de exame
da Indicação n 9 1/89.
EDfll-12-89, a P-residência comurlica a() Plenário o término do prazo pará apresentaÇão de emeildas, ao PLS n9 384/89,
sendo que ao mesmo· rião foram oferecidas emendas.
Em 12-12-89 é aprovado. À Comissão Diretpra para
a Redação Final. ~lido o Parecern•404/89, da CDIR, relatado
pelo Senador Pompeu de Sousa, ofe:recendo a Redação Final

Sexta-feira 13 .. 9181

da matéria. Aprovada a Redaçâo .t'inal, nos termos do Requerimento n9 713189, de autoria do Senador Pompeu de Sousa.
dispensa de publicação para imediata apreciação da matéria.
À Câmara dos Deputados .com .Q Ofício SM-n'-' 882, de
15-12-89.
SMIN• 882
Em 15 de dezembro de 1989
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luíz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Senhor Primeiro Secretário,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a fim
de ser submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto de Lei
n 9 384, de 1989, constante dos autógrafos juntos, que "dá
nova redação ao § l!> do art. 1'-', ao art. .6'-' .e. respectivo §
1• da Lei n• 4.717, de 29 de junho de 1965".
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos de minh? elevada estima e. mais distinta
cOnsideração. -Senador Pompeu de Sousa, Primeiro Secretário, em exercício.
PROJETO DE LEI N• 3.146, de 1989
(Do Sr. Tito Costa)
Regula a ação popular.
(À Comissão de ConstituiçãO e Justiça e de Redação.)
·
·· ·
Faço s3ber que o CongresSo Nacional decreta e· eu sanciono a seguinte lei:

CÁPfTULO I
Da Ação Popular
Art. 1~ A ação popular destina-se à inva!idação 4e_atos~
ou omissões ou. contratos ilegais e lesivos ao património_ público de entidade estatal, autárquíca ou paraestatal, bem como
de instituição mantida por contribuição parafiscal ou subvencionada anualmente com dinheiro público.
Art. 29 Considera-se pattiftiõnio público, para os fins
desta lei, os bens e direitos de valor económico, adminiStrativo, urbanístico, ambiental, cultural!_ tJ.i.stórico~ arqueológico, paisagístico o4 turísti_Ce>_: -. - .
_
Art~ 3<? Consideram-se __il~gai~. para os fins desta_lei,
os_:&t@ oy contratos

d~

e_ptidades__ ou instituições_ referidas

hó .irt. 19 , desde que eivadas de qualquer dos seguintes vícios:,
. . I.,- i[egali<iade do objeto;
. n- desvio de .finalidade;
~III -inexistência ou falsidade dos motivos;
IV -incompetência da autoridade;
V- vício insanável de forma.
§ 19 Para os fins desta lei, consideram-se:
I - ilegalidade do objeto - o resultado do ato ou do
contrato que contrarie explícita ou implicitamente lei do regulamento ou instruções disciplinadoras de sua realização;
l l - desvio de finalidade - a efetivação do ato ou do
contrato· com fim diverso do previsto explicita ou implicitamente em lei, regulamento ou instruções disçiplinãdoras de
sua realização;
III -inexistência ou falsij:lade dos motivos- a aUSência
ou inadequação dos fundamentos de direito ou de fato, invocados para a realização do ato pudo_ contrato;
. IV- incompetência da autoridade - a falta de poderes
-.funcionais a realizaçãç do ato do contrato;
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V- vício insanável de forma - o defeito de redação contrato impugnado, mediante autorização, aprovação, ratifiou a omiSsão de formalidade em ponto essencial à definição cação, homologação_ aditamento ou avaJjaçãQ~ QU __ _que, por
e seriedade do ato ou do contrato.
omissão, tenham concorrido para sua efetivação.
_
Art. 7"' Será obrigatória a intimação da pessoa jurídica
§ 2 9 Os atas ou cOntratos ilegais- e lesivos aO patrimÓnio
público, cujo víció não se enquadre nas especificações deste interessada na ação, pará assumir a posição que lhe convier
artigo, poderão ser anulados segundo os preceitos pertinentes na lide, e do Ministério Público, para acompanhá-la e velar
pela regularidade do processo_e_ responsabilidade das partes,
do direito privado.
_
Art. 49 São também passíveis de anulação, por presun:. na forma da condenação.
Parágrafo único. Assumida posição na lide, a favor do
ção legal de ilegitimidade e lesividade ao património público,
pedido inicial, contra ele, a pessoa jurídica interessada. não
os seguintes 'albs' Ou contratos:I - nomeação ou admissão de pessoal para o serviço pú~ poderá mais modificá~la no curso da ação.
Art. _89 Só_ s_e_r4~ permitida a intervenção _sucessiva de
blico da administração "direta ou indireta, sem atendimento
das exigências constltuqonais, legais ou regulamentares para IitiSConsoites a-tiVos, se os autores Originários deixaiem -de
a investidura;
dar seguimento ao precesso, no prazo de 10 (dez) dias, contaII- a contratação de obras, serviçds ou~-éompraS ~sem dos da intimação de_seu Procurador pªra fazé-lo.
§ 1~' Os_ autores que abandonarem a causa, nos termos
licitação, fofa dos casos de inexigibilidade ou de dispensa
deste artigo, serão conden?dos nas custas devidas até o mo~
legal, ou resultante de licitação fraudada;
III -o edital de licitação de obras, serviços ou compras, mente do abandono e em JO% (dez por cento) de honorários
ou-de convocação para concessão ou permissão de serViço sobre o vã.Ior da causa, arbitrado pelo Juiz, na forma -do art.
público, que contenha cláusula ou condição que comprometa 23.
§ 2' Se, dentro de 10 (dez) dias da publicação do despao seu caráter competitivo,_ estabeleça discriminação entre os
participantes, ou possibilite julgamento subjetivo das propos~ cho de abandono da causa, não _houver habilitação de outro
cidadão para continUidade ao processo, o Ministério_ Pl,í.blico
tas;
IV- os reajustamentos -de preço~r contratUais, sem que promoverá o seu prosseguimento Ou requererá·á sua extinção.
Art. go Não se admitirá assistência a nenhuma das partenham sido previstos no edital e no contrato inicial ou autorites no processo desta ação.
zados por norma geral;
Art. 10. O Ministério Público poderá pleitear por ação
V- a alienação de bem público, móvel ou imóvel, sem
atendimento, das normas pertinentes, e sem justa e prévia civil pública, sujeita às disposições cabíveis desta lei, idêntica
!rr~aiidação dqs ato_s e _contratos d_as pessoas referidas no art.
avaliação, constantes do respectivo processo;_____
- _
19 , inclusive de atos ou omissões -de particula-res, lesivos de
VI- o empréstimo Concedido por estabelecimento de
crédito oficial qUando feita com desatendimento de norma normas adminstrativas ou urbanísticas.
legal, regulamentar, regimental, ou constante de instrução
CAPÍTULO III
geral, ou, quando o valor dos bens dados em garantia, na
Da Çom(JetéDc.ia
época da operação, fOi" inferior ao da avaliação;
Art. 11. Conforme a origem do ato ou do contrato im~
VII- a operação bancária de crédito real, ou de redesconto, quando feita por qualquer estabelecimento oficial, com pugnado é competente para conhe_cer da ação, processá-la
desatendimento de norma legal, regulamentar, regimental ou e julgá~la o Juiz que, de acordo com a organização judiciária
constante de instrução geral, ou quando o valor real dos bens pertinente, o for para as causas que irfferessem à União, ao
_
_
oferecidoS em gãranticis ria época- da operação, for inferior Distrito Federal, ao Estado ou ao _Municípí!). _§ 1"' Para fins de competência, equiparam-se os atos
ao ·constante do contrato;
VIII- a licença de exportação ou de importação, -de e contratos das instituições referidas no art. l~' ao das entidades
qualquer modalidade, quando expedida com desatendimento paraestatais, atendendo-se à proveniência da subvenção, e
de normas legais, regulamentar~s, regimentais, ou de instru~ os atos-·dos particulares que -definem a competência da ação
ções gerais, ou; ainda, quando resultar em exces·são oú priVilé- pela origem da norma legal infringida.
§ 2 9 Havendo interesse conjunto, prevalecerá a compegiO, iJ.ão concedido por lei, para o exportador ou importador;·
IX- a declaração de utilidade pública, para fins de desa- tência do Juizo da entidade de maior hierarquia.
§ 39. A propositura da ação prevenirá o J ufzo para todas
propriação de imóvel, bens ou valores feita cótn abu_s_o de
poder ou de autoridade, com propósitos meramente políticos as açóes populares posteriormente intentadas contra o mesmo
ou manifesta intenÇão de causar prejuízo ao destinatáriO do agent_e que praticou o final, visando o mesmo objetivo.
ato declaratório.
- CAPÍTULO IV
CAPÍTULO. II
Do ProcedimCnto
Das Partes e dos Intervenientes
SEÇÃOI
Art. 5"' Qualqúer cidadão é pãrte legítima para propor
Da
Propositura
da Ação
ação popular.
Parágrafo único. A prova da cidadania será feita com
Art. 12. A ação popular será proposta por petição inicertidão ou cópia autentiCada do titulo de eleitor ou doeu~ cial com os requisitos do art. 282 do _Código de Processo
mento corresp6ndente, que não poderá ser desentranhado Cíyil, i~~tl1lída com _a_- prévia da Cidadania do autor e com
dos autos..
- - -- -----· os documentos ·nec6ssáriOs-·a'Ó ·seU jül!fa-iiie"ritÇ)."
Art. 6• A ação popular será proposta contra o agente
§ 19. O autor poderá requerer diretanlente as certidões
que praticou o ato final ou subscreveu 0: contrato, e _seus ou cópias autenticadas, indispensáveis ao ajuízamento da
beneficiários, podendo ser requerida a citação, pata integrar ação, declarando seu destino, para que conste das mesmas
a lide, das pessoas que houverem participado do ato oU do e só possam ser utilizadas na causa indicada.
~

•
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§ 2o Somente poderá ser negada certidão ou cópTa au-tenticada de documento para a·ação, nos casos legais de sigilo",
devendo ser esclarecida essa circunstânCiã.- ao rcquCrcilte para
as providências quC se fizeram necessárias.
§ 3°. Se, no momento da propositUra da ação, o autor
não dispuser de todos os documentos necessários, indicará
ao Juiz os faltantes, para que os requisite no original, cm
certidão ou cópia autenticada, ou o próprio-processo administrativo correspondente ao objeto da demanda fixando o prazo
máximO-de 30 (trinta) dias para o atendimento, sob pena
de desobediência:. -§ 4". Todas as certidões oU cópias autenticadas serão
fornecidas gratuitamente, rttas Cota tias de acordo _com a_tabela
de emolumentos da repartição, para oportuna ·cobrança do
vencido, nos própriõS autos da ação.
§ 5o. As perícias eventualmente necessárias à comprovação da procedência da ação, devem ser produzidas como
prova antecipada, na forma dos arts. 846 c 850__ do Código
de Pmccsso Civil, para instruir a petição iriidal (art .30) · ··
Art. 13. Estando em termos a petição lriidal, o juiz
a despachará, ordenando:
I - as citaçóes rcqucrídas pelo autor;
II_:... a infíiTr.aÇão da pessoa jurídica iil.(eressada e do MinistériO Público;
III- a requisição dos documentos ou do processo administrativo necessário à comprovação do alegado:
IV- a suspensão lirriírlafdo ato impugnado, se requerida
e cabível.
Art. 14. As citações serão feitas por mandado, assim
como a intimaÇãO da pessoa jurídica rnter-essada, observada
a seguinte conduta:
I - para a citação -por mandado, o autor ofere_cerá as
cópias necessárias a ínídal, rubricadas pelo procurador, para
serem entregues aos destinatários, como contra-fé, j~n!an
do-se aos autos, em devolução, unicamente o mandado com
a certidão da diligência:
II- poderão ser feitas por-Cdital as citaçõe_s das pessoas
físicas que devam integrar a lide, nos termos do parágrafo
único do art. 6° desde que indicadas nominalmente na inicial:
III- só será ·admitida a citação por edital dos réus se
estiverem em lugar incerto e não sabido;
IV- para a citação por edital, coino prato de 30 (trinta)
dias, o Escrivão expedirá o respectivo instrumento, no qHal
indicará, além da Vara e do Cartório~ a denominação d<! ação
e seu objeto, os nomes do autor, do réu, da pessoa juridica
interessada e dos chamados á lide, e o prazo para o defeso
a contar da última publicação, transcrevendo-se, também o
-- inteiro teor-do despacho inicial.
Art. 15. A sÜspensão liminar só será concedida quando o seu pedido se apoioar em relevante fundamento jurídico
e a execução do ato impugnado puder causar dano irreparável
ao património público a ser protegido pela decisão de mérito.
§ 111 A medida liminar Vigorará pelo prazo inicial máximo de 90 (noventa) dias, prorrogável a critério do Juiz, se
não tiver havido embaraço ao andamento da causa por parte
do requerimento e subsistirem os motivos de sua concessão.
§ 29 A liminar poderá ser cassada a ·qua1quer tempo,
mediante despacho fundamentado, pelo Presidente do tribunal competente_ para conhecer do recurso_de_m_érjt_o do fei.to,
inclusiVe pelo Presidente do Supremo- Tribunal Federal, a
requerimento da pessoa jurídica interessada.

~ 3'1• O Presidente do Tribunal competente poderá tam)'ém, a qualquer tempo. con~~der aHminar dene_ga_da na__instância ou "Tribunal inferior,-- rriediãnte flectido fundamentado
do autor. do rep-resentante do Ministério Público ou da pessoa
Jurídica interessada.
§ 4'-'. A decisã.o do Presidente, concedendo ou éassando
a liminar na forma dos §§ 2" e 3", -ê irreéOrtível perante o
meSmo TribunaL
SEÇÃO II
_ Da Resposta do Réu

Art. 16. O prazo para resPonder à ação-será de 30 (trinta) dias, comum para todos os réus e inte.rvenientes, Contando-se da juntada do"úitiinO.mandado de ciúiÇão e_de irlthnaÇão,
ou da ~ltima publicação do edital no órgão ofícii:tl.
Parágrafo únic_a. ,N:ão çaf?.~ ~~_conve~çãp.. ne~~e_ prq.C~sso.
Art. 17. Findo o prazo a resposta do réu, os autos deve~
rão ser conclusos, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, ao
juiz que determinará sua remessa ao Ministério Público para
man~fe?tar dentro de 15 (quf~z~) dias e aco111panhar o Jeito
em todos os seus termos. ·
. _
. . . SEÇÃO III
Da InstruçãO da Causa Art. 18. Após a manife_stação do Ministério Público o
Juíz tomará as seguintes providências, no praZO"-máxirrio àe
5 (cinco) dias.
I - declaração extinto o p-rocesso, quãndo verificar a au~ênda de quaisquer das condições da_ ação OJ.! de pressupostos
de constituição e de_desenvolvimento válido e regular c;Io processo;,
_ ·II- julgará antecipadamente a lide_, proferido sentença:
a) quando a questão de mérito for unicamente .de direito,
Oü, sendo de direito e de fato, não houver necessidade_de
produzir prova em audiência;
b) ocorrer â revelia;
UI -declarará_saneado o processo, se não ocorrer nenhuma das hipóteses dos incisos anteriores, mediante despacho em que:
a) designará a audiência de institUição e julgarri_ento para
realizar-se no prazo máxinl.o de 30 (trínta) dias;
_-_ b) requisitará, para atendimentO oportuno, antes da audiência, as certidões _e process_os administrativos que forem
. .
necessários;
c) determinará o comparecimentO do Perito e Assisten-~e_s.,. se forem ne~e~sários escl~recimentqs da perícia antecipadamente realizada:
d) facultará a tomada de depoimentos pessoais e inquiriçã9
de testemunhas, não excedentes_ de 5 (cinco) para cada parte.
~ 1o_. A audiência s.ó pode s.er adiada uma vez, por prazo
não superior a- 30 (trinta) dias, sendo responsabilizadas as
partes, testemunhas. Perito e Assistente, que derem causa
ao adiamento.
§ z~. o Juiz que retardar o andamento ou o desfecho
da ação, ou designar audiência fofa de prazo, ou deferir adiamento superior 3o permitido nesta lei, perderá, na contagem
de seu tempo de serviço, tantos dias quantos sejãiTf óS daprotelação da audiência, mediante síritples-Ceftídão do adiamento, apresentada ao órgão disciplinar da magistratura.
Art. 19. Julgada procedente a ação, e sendo ilíquida
a condenação,_ poderão ser feitas as perícias necessárias à
_quantificação_ das indeniZaçóeS ou reposiÇões -ao úárió, pára
as quais o Perito terá o prazo máximo de 30 (trinta)' dias
prorrogáveis por igual prazo, sob pena de sua destitri"ição~
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se não a realizar nessa prorrogação, ficando impedido d~ fun· . _ Art. 26. Aplica-se, no processo da ação popular, o siscional em qualquer outro juizo durante 1 (um) ano, sendo
tema de recursos previsto no Códi_go de Processo Civil.
Parágrafo único. A sentença fica sujeila ao duplo grau
nulo qualquer trabalho pericial que subscrever nesse período.
Art. 20. O serventuário, servidor público, dirigente ou de jurisdição, só sendo executável depois de julgada em segunempregado de autarquia ou de entidade paraestatal, ou de da instância.
instituição mantida ou subvencionada pelo Po~er_Público que,
por ação ou comissão, dei Causa a retardamento na tramitação
CAPÍTULO V
da ação ou deixar de expedir prazo fixado _'_!;~_ ~~_rtirl_~~§ -~1}
Da Execuç~o ~o Julgado
informações devidas, ficará sujeito ao desconto de 1130 (um
trinta avos) de seus vencimentos, por dia de atraso, mediante
Art. 27. A execuçáo do julgado compete:
retenção na folha de pagamento, por ordem do Juiz do feito,
I - ao autor popular;
de ofício, a requerimento do interessado ou do representante
I I - a qualquer de _seus litisconsortes;
do Ministério Público, devendo a fonte pagadora enviar o
III -ao representante do Ministério Púbiíco;
comprovante desse desconttJ para juntada aos autos, sob pena
IV- à pessoa jurídica beneficiária da condenação;
V- aos interessados no recebimento de custas, despesas,
de incorrer rio crime de desobediência.
Parágrafo único. Na reincidência, Odesconto será feito
salários e honorários, na p~rte que Jhes tpcar.
em dobro, com destituição da função ou do cargo.
Parágrafo único. Na ação julgada procedente?_ o representante do Ministério Público deverá iniciar a execução no
prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação da baixa dos
SEÇÃOIV
autos à primeira instância, desde que o _autor popular não
Da Sentença e dos Recursos
o faça, sob pena de ter descontado em seu tempo de serviço
Art. 21. A sentença que n3o for proferida cm audiência tantos dias quantos forem os de atraso de suas providências.
sê-lo-á dentro de 15 (quinze) dias da conclusão dos autos bastando, para tanto, a apresentação da certidão do retardaao Juiz, sob pena de desconto no tempo de serviço do Magis- mento, por qualquer pessoa, ao órgão disciplinar competente.
trado, de tantos dias quantos forem os de atraso, e__ proibição
Art. 28. Quando o julgado con~_~nar:os réus em quantia
de indicação em lista de promoção por merecimento durante certa, ou após a liquidação da condenção, os réus serão citados
2 (dois) anos~ salvo justo motivo, comprovado perante o órgão para efetivar o pagamento em 24 (vinte e quatro) horas ou
disciplinar competente.
_ _ _ oferecer bens à penhora, prosseguindo·se na execução, na
Art. 22. A sentença que julgar procedente a ação inva- forma do Código de Processo Civil.
lidará os a tos ou contratos, condenando os vencjdos nas i_ndeParágrafo único. Se o réu condenadÇ>_receber proventos
nizaçóes devidas, com acréscimo de correção monetária, ju- ou tiver reCebimentos ou créditos com os cofres públicos ou
ros, multa legal ou contratual, se houver_, salários de; Perito, com a entidade interessada poderá sofrer descontos em folha,
honorários de advogado na base de 10% (dez por cento) sobre na base de 30% (trinta por cento), ou sujeitar-se â retenção
o valor da condenação, custas e despesas judiciais e extraju- para a imputação em pagamento; até ó montante da condediciais diretameri.te relacionadas com a ação e comprovadas nação.
nos autos.
Art. 29~ Quando o julgado condenar o réu a restituir
Parágrafo único. Coma condenação -Pd!l_ç_lpal é ºbriga~ bens ou valores, será citado para a sua entrega dentro de
tória a imposição da sanção da perda de cargo ou. fut?-Ç_ão 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de imissão na posse, busca
e inabilitação para o seu exercício, por 5 (cinco) anos; ficã.ndo e apreensão, conforme se trata der imóvel ou de mÇvel.
os condenados automaticamente destituídos da investidura
Parágrafo único. A- imissão na posse, ou a busca e
ou proibidos de investirem-se, desde o trânsito em julgado _apreensão poderá ser feita, caute1armente, desde a prolação
da decisão condenatória.
da setença condenatória, a requerimento de quaísquer dos
Art. 23. A sentença que concluir pela carência ou pela interessados na execução (art. 27).
improcedência da ação condenará o autor popular e seus litisconsortes em honorários de advogado em base razoável, sobre
CAPÍTULO VI
o valor do ato ou contrato impugnado, e se for de valor inestiDisposições
Ge~ais _e Transitórias
mável o Juiz arbitrará os honorários no mínimo de 1.000
(um .,;ii) Obrigações do Tesouro NaCional ÓTN; _além _das
Art. 30. _ -A-s perfcías eventualmente necessárias à com·
custas, salários de Perito, despesas judicia~s e extrajudiciais provação da procedência da ação deverão ser produzidas como
diretamente relacionadas com a ação e comprovadas nos au· _ prova antecipada, na forma dos arts. 846 e 850, do Código
tos.
de Processo Civil, para instruir a petição inicial (art. 12, §
Art. 24. As custas, despesas judiciais e extrajiidiciais, 5').
§ 1\' A perícia deverá estar concluída dentro de 90 (noemolumentos de certidões, salários de perito e honorários
de advogado, só serão devidos a final, pela autoridade vencida, venta) dias de seu requerimento, sob pena de arquivamento
ou quando o autor abandonar a ação ou d~l~ desistir.
9o pedido, com a condenação do requerente nas custas e
Parágrafo único. Se _a lide for julg_ada teryerária, a _s,en- despesas até então realizad~s, s~l_vo se o __a_traso decorrer de
tença condenará o autor e seus litisconsortes, no décuplo das impedimento judicial ou retardamento do Perito na elabocustas, além dos encargos previstos no artigo anterior. .
ração do laudo, caso em que será destituído e impedido de
Art. -25. Se houver crime a punii- ou para- disciplinar funcionar em nova perícia em qualquer juízo, por um ano,
a aplicar, o Juiz determinará a remessa de cópia autenticada sendo nulos os laudos que subscrever nesse período.
da sentença e das peças necessárias ao Ministério Público
§ 29 _ Nomeado outro Perito, terá ele o prazo impror~
e à autoridade administrativa competente para aplicar a san- rogável de 30 (trinta) dias para a conclusão do laudo, sob
as mesmas penas previstas- no pará,grafo anterior.
ção.
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prazo para sua eficácia e sem recurso de sua concessão. Neste
§ 3o Os assÍstentes TécÔico"s-das partes térão o- praZo
sucessivo de 15 (quinze) dias cada um, para se manifestarem ponto merecem ser transcritas as oportunas ponderações do
Prof. Hely Lopes Meirelles, nestes termos:
sob o laudo oficial, antes da homologação.
"Conquanto plenamente justificável esse provi§ 4~ A ação deverá ser proposta dentro de 30 (trinta)
mento cautelar, como já o havíamos proposto no ante·
dias da homologação da prova pericial antecipada, sob pena
projeto com o qual colaboramos para a feitura da Lei
de caducidade desta.
de Ação Popular, não podemos aplaudir o enxerto do
Art. 31. Se, no curso da ação, fíCar provada a infiínparágrafo em exame, porque feito sem exigência de
gência de lei penal, ou a prática de falta disciplinar que sujeite
requisitos mínimos para a concessão da liminar, nem
o infrator a demíssão ou a rescisão do contrato de trabalho,
fixação do prazo para sua vigência, nem indicação do
o Juiz, de ofício, ou a requerimento -de qualciuer interessado,
recurso cabível desse despacho. Sem esses condicionadeterminará a rem·essa de cópia autenticada das peças necesmentos, a liminar, ao ínvés de apresentar-se como um
sárias às autoridades ou aos administradores a quem competir
instrumento de proteçãu ao património público, erigeaplicar a sanção.
se numa perene ameaça à Administração, pela possibiArt. 32. A açãõ popular- prescreve- em 5 (cinco) anos,
lidade sempre prese·nte de paralisação de suas obras
a contar da data do ato ou contrato impugnado, só se interrome serviços sem limites legais, s_em prazo e sem recurso
pendo com o ajulzarnentO da ação, com a setença e com
por simples arbítrio do juiz, em decisão soberana e
o julgado de última instância.
irrecorrível" (Mandado de Segurança c Ação Popular,
Art. 33. A presente lei tem aplicação imediata, atingin2• edição atualizada, 1988, pág. 104).
do os processos ajuizados, na fase em que se encontrem.
É conhecida a situação de inúmeras aç6es populares ajuiParágrafo único. As ações já ajuizadas que s~ encontrem com tramitação fora dos prazos estabelecidos riesta lei zadas contra administradores federais, estaduais e municipais,
ou com perícia deferida para a instrução, há mais de 90 (noven- sem nenhuma viabilidade de êXito~ mas que permanecem há
ta) dias, e não concluída, deverão ser julgadas extintas, de -vãrios anos na Justiça e tendem a perpetuar-se, pois o intuito
ofíciO; as perícias- ainda não deferidas deverão ser realizadas de Seus autores é- siinplesmente o de manter tais açóes em
em igual prazo, contado da data do deferimento, sob a mesma andamento para inquietar os réus e denegrir a ímagem de
suas administrações perante os administrados, dando a imprespena de extinção da ação.
Art. 34. Aplicani.-se ao processo da ação popular as são ao povo de que estão dilapidando o patrimônio público
disposições do Cóaígo de Processo Civil compatíveis com esta ê ptejudicando bens e interesses da coletividade.
Além disso, são freqüentes os casos de mero desejo de
lei e com a natureza e finalidade da ação.
Art. 35. Esta lei entf"ará em vigor na data de sua publi- promoção pessoal de autores de ações populares, menos preocação, revogada a Lei n' 4.717, de 29 de junho de 1965, cupados com a defesa da coisa pública e mais atentos a imagi·
os arts. 33 e 34 da Lei n" 6.513, de 20 de dezembro de 1977, nários dividendos promocionais e até políticos que lhes adviriam da propositura dessas ações.
e demais disposições em contrário.
A própria Constituição atual estimula tal prática, ao isenJustificação
tar do pagamento de custas e honorários advocatícios os autoTenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência projeto res po'pulares (c!. art. 5', LXXIII, parte final). Por entende lei regulador da ação popular, que reformula a atual Lei dermos desnecessária tão gritante prodigalidade no texto consn' 4.717, de 29 de junho de 1965, já superada pelo advento --titucional tentamos sua elimin'aç~o,__ por meio de emenda que
de urna nova Constituição da RepúbliCa e pelas prOfunda-s Íoi oferecida durante os trabalhos da Constituinte. Mas, infetransformações políticas, administrativas, económicas esociais liziriente, foi ela rejeitada. Teria sido mais prudente deixar
por que passou o nosso País, desde a promulgação daquele a "'isenção" para ser adotada pela jurisprudência, na análise
diploma legal.
de cada caso, como ocorria no sistema da Carta anterior.
Impõe-se, agora, reformulação da Lei da Ação Popular,
Nesses treze anos de vigência da lei regulamentar da ação
popular que, sem dúvida, produziu bons resultados na defesa não só para melhor ajustá-la aos preceitos da ConStituição
do património público, a experiência revelou a necessidade vigente como para permitir o adequado impulsionamento da
de adequar-se melhor o instituto ao desenvolvimento da Nação causa e o seu rápido julgamento, a fim de que não fique
e às novas normas adjetivas que foram implanfadas com o- pairando indefinidamente como urna ameaça sobre os administradores probos mas sujeitos à oposição de seus adversários,
Código de Processo Civil de 1973.
Além disso, é notória a distorção da Ação- Popular Por que se valem da Justiça para fin-s demagógicos e objetivos
aqueles que a vêm utilizando com objetivos políticos- e como incOnfesSáveis. Para tanto, o projeto de lei que ora se apremeio d_e ~bstr':lção às realizações mais necessárias-e urgentes Senta, não só aprimora -os conc~ítos de direito_ II'!-aterial qUedos Governos de facções contrárias, obstando obras e serviços o diploma encerra, corno aperfeiçoa as disposições processuais
públicos inadiáveis-, e ãJastarido o empresariado da partici- que respondem pela celeridade da ação, como se justifica
pação nessas obras, pelo natural temor de verem impugnados a seguir.
Assim, no Capítulo I, fOram definidos os pressupostos
os seus contratos e pagamentos por levianas acusações de
e requisitos da ação popular, e conceituados os motivos que
ilegalidade c lesividade aos cofres públicos-.
Essa situação agravou-se agora com a-dmissibilidade de ensejam a invalidação do ato impugnado, delimitando-se mesuspensão liminar dos atos e contratos impugnados, expressa- lhor o que se considera por património público merecedor
mente introduzida na lei regulamentar de _A:ç~<?- ~opular p~lo de proteção judicial (arts. lo a 4~). Embora estes conceitos
art. 34 da Lei n' 6.513, de 20 de dezembro de 1977, em termos já constassem da-lei vigente, procurou-se o seU aprimoramento
incondicionados e absolutos, o que facilita ainda mais a parali- e deu-se ao texto melhor sistematização.
sação de obras ou serviços públicos por apressadas medidas
O Capítulo II cuida das partes e dos intervenientes, cololiminares, dispensadas de fundamentação, sem limitação de cando-os em harmonia com a sistemática do novo Código
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de Processo Civil e definindo-se, com precisão, os sujeitos
ativos e passivos da ação (arts. 5° e 6a). Ao mesmo- tempo,
faculta-se à Administração interessada assumir a posição que
lhe convier na causa. a favor ou contra O pedido na inicial,
segundo o real interesse público presente na postulação (art:
7').
Em disposto subseqüente, veda-se a entrada de suce~sivos
Iitisconsortcs ativos na ação, porque a experiência· tem demonstrado que esses novos autores são desnccessárigs ao processo e já ingressam na lide com intuitOs promoCionais 6u
para tumultuar o andamento do feito, quanClcilfies interessa
retardar o julgamento da ação, e, por isso, o- pfojeto prevê
sanções para os autores que abandonem_ a causa, bem corno
a sua substituição para um só autor ou a stia co"htinuação
pelo próprio Ministério Público (art. 8" e parágrafos). Vedouse também a assistência a qualquer das partes, por desnew
cessária neste tipo de ação (art. 9°).
Inovação das mais relevantes é a do art. 10, na qual
se atende a uma das mais sentidas e justas_ -aspiraçõ~~_Q_o
Ministérío Público, qual seja, a da institUição da "ação civil
pública" para a defesa da infringência de normas administrativas e urbanísticas de interesse da coletividade e cuja titulaw
ridade foi atribuída ao Promotor Público, em processo idêntico
ao da ação popular,
No Capítulo III -da Competência - , foram mantidas
as mesmas disposições da lei atual, apenas com redação mais
precisa e técnica aprimorada (art. 11 e pa~ágrafos) ..
Quanto ao procedimento (Capítulo IV), adotou-se técnica processual mais adequada, discriminã.ndo-se os requisito?
para a propositura da ação (Seção I) e estabelecen9o~s~ e,xpressivamente que a inicial dcv_erá vir instruída c-om- -todos
os documentos hábeis para o julgamento da causa. (art. -12),
inclusive com a produção de prova antecipada se for necessário
perícia para a comprovação do alegado pelo autorc (art. 12,
§ 5"). Tal providência visa obviar, exatamente, essa perpetuação das ações em J ufzo_, como ocorre presentemente, todas
elas aguardando perícia, que os autores requerem mas não
têm interesse em produzi-la, já porque sabem-na contrária
ao alegado na inicial, já porque desejam a ação· ajujza_d_a,
mas não julgada. Com essa providência, as ações populares
passarão a ser propostas com a documentação ne~ssária à
decisão de mérito, inclusive com os laudos periciª_ts que os
próprios autores entenderem convenientes à comprovação de
suas alegações, o que possibilitará o julgamento antecipado
da lide, como prevê o próprio Código de Pr~cesso Civil (art.
330, I). Esse rito especial desvincula a ação popular do moroso
procedimento ordinário que tanto emperra as ações comuns,
e em nada prejudica a prova, porque as partes terão a mesma
possibilidade de produzi-la antecipadamente, em autos autodefesa e acompanhamento, para oportuna anexação -à-inicial
e apreciação pelo juiz competente para o julgamento da ação,
inclusive com esclarecimentos dos peritos que elaboraram o
laudo (art. 18, lll, e):
..
..
.
Quanto às citações c intimações, o projeto sirrli)Iifica o
modo e forma de su_a realização, determinando que o. próprio
autor apresente as cópias da inicial, -para servir de ç_ontrafé,
o que alivia ()-serviço do Cartório e acelera o andamento
do processo. Na oportunidade do despacho inicial, serão feitas
também, as requisições de documentos e processos administrativos que ainda forem necessários ã instrução da causa (arts.
13 e 14).
No que concerne à liminar, o projeto condiciona a sua
concessão à relevância do fundamento jurídico do pedido e
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~- possibilidade de dano irreparável ao
a~~-~ protegido pela decisão de mérito,

patrimônio público,
se não for suspenso
o ato impugnado (art. 15) ç_ limita QO tempo a sua· eficácia,
concedendo recurso hábil para o Presidente do Tribunal local
e para _o do Supremo Tribunal Federal, nos casos que especifica (art. 15), suprimindo o desnecessário recurso para o Plená, _çi,o 4e_ss~s Trib_~nais, que a experiência demonstrou ser demorado e custoso para questões. muitas vezes, de pouca relevância (art.15. §_§ 1n a 4°). Inovou-se, também, quanto à possibilid<_tde de o_s próprios Presidentes de _Tribunais conceder~m
a_ltminar,denegada na instân_c_ia i_n_ferior (ai-t. 15, § 3"). Desse
niodo fica acautelado não só o património público, como também o interesse da Administração no prosseguim(!nto de suas
obras e serviços. depois de bem ponderar a conveniência ou
não da medida_Iiminar. _
Na Seção- III, sobre a instrução da ca-uSa, estabeleceram-se diversas regras para aceleração do processo e para
sua extinção e ju_lgamento de mérito, fixãridowse prazos fatais
p_ara ~~-a!o~ prqcessuais ~ para a dilação probatória, mantidas
a~ S(!nções já previstas na lei atual_ para os que desatenderem
esse.s: prazos e derem causa ao retardamento do julgamento
daaç~ão(arts.18a20) . . . ~'
"~,~
..
Na Seção IV, referente ã sentença e aos recursos, reprodu.~i!:~·Se também. o que já constava da lei atual, com melhoria
de r~dação e aperfeiçoamento de conceitos, de modo a fixar
com mais clar~za os objetivos e limites da condenação, ül()V-ando-s~ ppenas quanto à obrigatoriedade: da sanção acessória
da _pe~da do_çargo ou função e,da jnabjlitação para o ~eu
exercício por cinco anos (art. 22, parág-rafo único),-par3 que
n<j.Q p~rman_e_ç_am os improbas na Administração Pública, a
dçspeito da condenação judici~l pass~da ~m julgado, _que é
o mais sé~io atestado _de iriidineidade para o desempenho
de qualquer atribuição administrativa. E os exemplos não
são poucos de adminstradores condenados que continuam em
seus cargos e funções ou são ileles investidos, mesmo depois
da sanção judicial, impondo-se, pois, um paradeiro nesta situação tão desmoralizante para a Administração Pública, quanto
degradante para os que a exercem nessas condições.
__ No que concerne aos recursos, preferiu-se indicar expressamente que são os mesmos do Código de Proc_esso Civil,
pois não há necessidade em inovar nessa matéria, para a ação
popular (art. 26).
No Capítulo V, no tocante à execução do julgado, indicou-se a sucessão daqueles que a podem promover (art. 27),
.Q~ferhrd.o-se ao. Ministério Público a missão supletiva de re- querê-la, quando o autor popular não o fizer no decênio legal,
e, em dispositivo subseqüente, especificafcim-se os meios de
assegurar essa mesma execução (arts. 28 e 29), como, aliás,
já constava da lei atual, mas sem a necessária _técn_ica proce~sual.

Finalmente, nas disposições gerais e transitórias, foram
estabelecidos preceitos de resguardo_ da moralidade adminis-j:Ú!!iya <; d~ ªde_quação dos feitos em andamento ã nova lei
como, também, indicações precisas sobre o modo e forma
de realização da produção antecipada da prova pericial para
instruir a_ petição inicial (art. 30), que_é_ requisito novo para
o ajuizamento da ação dentro do rito especial da futura lei.
Com esta ju-stifiC<itiva,-crerno_S que-·o Congresso Nacional
está habilitado a bem apreciar o mérito do projeto e a aprimorar os seus dispositivos para dar aos cidadãos um instrumento
- processual apto à proteção do património público, e à Administração, os meios de defesa contra as injuStas iiri-pugnaçOes
_de seus atos e a indevida paralisação de obras e serviços públi-
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cos, mas permanecendo resguardado, na sua plenitude, este
instrumento democrátiCo de controle da atividade adminis·
trativa, que é a ação popular constitucional.

Sala das Sessões, 2 de agosto de 1989.- Deputado Tito
Costa.
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL

_____ ........................... :riTüi::.ü ii ....... "....... ...... ......
~

LXXIII -qualquer cidadão é parte legítima para propor
ação popular que vise anular ato lesivo ao património público
ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade admiR
nistrativa, ao meio ambiente e ao património histórico e cultuR
ral, ficando o autor, salvo comprovada máRfé, isento de custas
-judiciais e do ónus da sucumbência:-

LEI N• 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973
Institui o Código de Processo Civil
LIVRO!
Do Processo de Conhecimento
-rfiü'L:ü'vili··--~---

......

c ............... .

Do Procedimento Ordinário
CAPÍTULO V
Do Julgamento Conforme
o Estado do Processo

................................. siiÇXü'ii' ..................... ....... .
~

Do Julgamento Antecipado da Lide
Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proR
ferindo sentença:
I - quando a questão de mérito for unicamente de direiR
to, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade
de produzir prova em audiência;
LIVRO III
Do Processo Cautelar
TÍTULO ÚNICO
Das Medidas Cautelares

............ ., ...... ., .....,..cÃPiTüio·ii" .......................... ..
Dos Procedimentos Cautelares Específicos

SEÇÃOVI
Da Produção Antecipada de Provas
Art. 846. A produção antecipada da prova pode conR
sistir em interrogatório da parte, inquirição de testemunhas
e exame pericial.
Art. 850. A prova pericial realizarRseRá conforme o disR
posto nos ar!'. 420 e 439.
~ ·
~
·

~

Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
Art. 5'? Todos são jguaís perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, ã segurança e à propriedade,
nos termos seguintes:

...............................
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LEI N• 4.717, DE 29 DE JUNHO DE 1965
Regula a Ação Popular
Da Ação Popular
Art. 1• Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos
ao património da União, do Distrito Federal, dos Estados,
dos_ Municípios, de entidades autárqUicas, de sOciedades de
economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades
mUtuas de seguro nas quais_ a União represente os segurados
ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autónomos,
de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o
tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de
cinqüenta por cento do património ou da receita ariual de
empresas incorporadas ao património da União, do Distrito
Federal, dos Estados e_ dos Municípios, e de quaisquer pessoas_
jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos.
§ 19 ConsideramRse património público, para os fins re~
feridos neste artigo, os bens e direitos de valor económico,
artístico, estético- ou histórico.
§ 29 Em se tratando de instituições Ou fundações, para
cuja criação ou custeio o tesouro público concorra com menos
de cinqüenta por cento do património ou da receita anual,
bem como de pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas,
as conseqüências patrimoniais da invalidez dos atas lesivos
terão por limite a repercussão deles sobre a contribuição dos
cofres públicos.
§ 39 A prova da cidadania, para ingresso em juízo, será
feita com ó título eleitoral, ou com documento que a ele
corresponda.
§ 4 9 Para instruir a inicial, o cidadão poderá requerer
às entidades, a que se refere este artigo, as certidões e informações que julgar necessárias; bastando para iss-o iridicar a finalidade das mesmas.
§ 5" As certidões e informações, a que_se refere ó parágrafo anterior, deverão ser fornecidas dentro de 15 (quinze)
dias da entrega, sob recibo, dos respectivos requerimentos,
e só poderão ser utilizadas para a ínstrução de ação popular.
§ 69 Somente nos casos em que o interesse público,
devidamente justificado, impuser sigilo, poderá ser negada
certidão ou informação.
§ 79 Ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior, a ação
poderá ser proposta desacompanhada das certidões ou inforR
mações negadas, cabendo ao juiz, após apreciar os motivos
do indeferimento, e salvo em se tratando de razão de seguR
rança nacional, requisitar umas e outras; feita a requisfção~
o processo correrá em segredo de justiça, que cessará com
o trânsito em julgado de sentença condenatória.
Art. 2<:> São nulos os atas lesivos ao patrirriônio das entiR
dades mencionadas no artigo anterior nos casos de:
a) incompetência;
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__ a). houver sido praticada com violação das normas legais
e regl!lamentares ou de instruções e ordens de serviços;
b) resultar em exceção ou privilégio, em favor de exportador ou importador;
-- e) desvio de finalidade.
Parágrafo úriiCo. Para a conceituação dos casos de nuli~
VII- a operação de rede:sconto quando, sob qualquer
dade, observar-se-ão as seguintes normas; ~
_ _ aspecto, inclusive o limite _de valor, desobedecer a nonnasa) a incompetência fica caracterizada quando o ato não
legais, regulamentares ou constantes de instruções gerais;
se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou;
VIII- o empréstimo concedido pelo Banco Central da
b) o vício de forma consiste na omissão ou na obser_República, quando:
vância, incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis
a) concedido com desobediência de quaisquer normas
à existência ou seriedade do ato;
legais, regulamentares, regimentais ou constantes de instruc) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ções gerais;
b) o valor dos bens dados e!!' garantia, na época da operaato importa em violação de lei, regulamento ou outro ato
ção, for inferior ao da avaliação;
normativo;
_
d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria
IX - a emissão, quando efetuada sem observância das
normasconstitucionais,legais ou regulamentadoras que regem
de fato ou de direito, em que se fundamenta o ato, é materjala espécie.
mente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado
obtido;
Da Competência
e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente
9
pratica o ato, visando a fim diverso daquele previsto, explicita
Art. 5 Conforme a origem do ato impugnado, é comou implicitaritente, nã. regra de competência.
petente para conhecer da ação, processá~la e julgá-la, o juii:
Art. 39 Os atas lesivos ao patrimônio das pessoas de que, de acordo com a organização judiciária de cada Estado,
direito público ou privado, ou das entidades mencionadas o for para as causas que interessem à União, ao DistritO Fedeno art. 19, cuJos vícios não se compreendam nas especificações ral, ao Estado ou ao Município:
do artigo anterior, serão anuláveis, segundo as prescrições
§ 19 Para fins de competência, equiparam~s~ ~atas da
legais, enquanto compatíveis com a natureza deles.
União, do DistritO Federal, do :Estado- ou doS Municípios,
Art. 4o São também nulos os seguintes atas ou contra- os atos das pessoas criadas ou mantidas por essas pessoas
tos, praticados ou celebrados pnr quaisquer das pessoas ou
jurídicas de direito público, bem como os atas das sociedades
entidades referidas no art. 1o:
de que elas sejam acionistas e os das pessoas ou ·entidades
I - a admissão_ ao serviço público remunerado, com deso- por elas subvencionadas ou em relação às quais tenham intebediência; qUáhiO às condições de habilitação, das normas resse patrimonial.
§ 2 9 Quando o pleito interessar simultaneamente â
legais, regulamentares ou constantes de instruções gerais;
União e a qualquer outra pessoa ou entidade, será competente
I I - a operação bancária ou de crédito real, quando:
a) for realizada com desobediência a normas legais, reguo juiz das causas da Un_ião, se houver; quando interessar
lani.entares, estatutáriaS, regimentais ou internas;
simultaneamente ao Estado e ao Município, será competente
b) o valor real do bem dado em hipoteca ou penhor
o juiz das causas do Estado, se houver.
for inferior ao constante de escritura, Colltrato-ou avaliação;
§ 39 A propositura_ da ação prevenirá a jurisdição do
III- a empreitada, a tarefa e a concessão do serviço juízo" para todas as ações que for6rn posteriormente intentadas
público, quando:
_
contra as mesmas partes e sob os mesmos fundamentos.
a) o respectivo contrato houver sido celebrado sem prévia
Dos Sujeitos Passivos da Ação e dos Assistentes
concorrência pública ou administrãtiva, sem que essa condição
estabelecida em lei, regulamento ou norma geral;
Art. 6D A ação será proposta contra as pessoas pUblicas
b) no edital de concorrência forem incluídas cláusulas ou privadas e as entidades referidas no art. 19 , contra as autori~
ou condições, que comprometam o seu caráter competitivo;
dades, funcionários ou administradores_ que houverem autori~
c) a concorrência administrativa for processada em condi- zado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado,
ções que impliquem na limitação das possibilidades normais ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão, e
de competição;
contra os beneficiários diretos do mesmo.
IV- as modific3.çõeS ou vantagens, inclusive prorroga§ J9 Se_ não houver beneficiário direto do ato lesivo,
ções, que forem admitidas, em favor do adjudiciário, durante ou se for ele indeterminado ou desconhecido, a ação, será
a execução dos contratos de empreitada, tarefa e concessão proposta somente contra as outras pessoas indicadas neste
de serviço -público, sem que estejam previstas em lei ou nos artigo.
respectivos instrumentos;
§ 29 No caso de que trata o inciso 11, item b, do art.
V- a compra e venda de bens móveis ou imóveis, nos 49 , quando o valor real do bem for inferior ao da avaliação,
casos em que não são cabível concorrência pública ou adminis- citar-se-ão como réus, além das pessoas públicas ou privadas
trativa, quando:
e entidades referidas_ no art. P, apenas os responsáveis pela
a) for realizada com desobediência-a normas legais, regu- avaliação inexata e os beneficiáriOs da mesma.
lamentares ou constantes de instmções gerais;
§ 39 A pessoas jurídicas de direito público ou de direito
b) o preço de compra dos bens for superior ao corrente privado, cujo ato seja objeto de impugnação, poderá abster-se
no mercado, na época da operação;
de contestar o pedido, ou poderá atuar ao lado do autor,
c) o preço de venda dos bens for inferíor ao corrente desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo
no mercado, na época da operação;
do re.spectivo representante legal ou dirigente.
VI- a concessão de licença de exportação ou impor§ 49 O Ministério Público acompanhará a ação, cabentação, qualquer que seja a sua modalidade, quando:
do-lhe apressar a produção da prova e promover a respbnsab) vício de forma~
c) ilegalidade do objeto;
d) inexistêiidã- dos motivos;
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bilidade, civil ou criminal, dos que nela incidirem, sendo-lhe
vedado, em qualquer hipótese, ass-umir a defesa do ato impugnado ou dos seus autores.
§ s~ É facultado a qualquer cidadão habilitar-se como
litisConsorte-os aSsistentes do autor da ação popular.
Do Processo

Art. 7"' A ação obedecerá ao procedimento ordinário,
previsto no "Código de Processo Civil, observadas as seguintes
normas modifiCalivas:
I - ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
a) além da citação dos réus, a intimação do representante
do Ministério Público;
b) a requiSição, às entidades indicadas na petição inicial,
dos documentos que tiverem sido referidos pelo autor (art.
1<.>, § 69), bem como a de outros que se lhe afigurem necessários
ao esclarecimento dos fatos, fixando prazos de 15 (quinze)
a 30 (trinta) dias para o atendimento.
§ 1 O representante do Ministério Público providenciará para que as requisições, a que se refere o inciso anterior,
sejam atendidas dentro dos prazos fixados pelo juiz.
§ z~ Se os documentos e informações não puderem ser
oferecidos nos prazos assinalados, o juiz poderá autOrizãr-prorrogação dos mesmos, por prazo razoável.
II- Quando o autor o preferir, a citação dos beneficiários Tar~-se"-á por edital com o prazo de 30 (tiinta) dias,
afixado na sede do juízo e publicado três vezes no jornal
oficial do Distrito Federal, ou da capital do estado_ou território
em que seja ajuizado a ação. A publicação será gratuita e
deverá iniciar~se·no máximo 3 (três) dias após a entrega, na
repartição competente; sob protocolo, de uma via autenticada
do mandado.
III- Qualquer pessoa, beneficiada ou responsável pelo
ato impugnado, cuja existência ou identidaqe se torne conhecida no curso do processo e antes de proferida a sentença
final de primeira instância, deverá ser citada para a integração
do contraditório, sendo-lhe restituído o prazo para contestação
e produção de provas. Salvo quanto a beneficiário, se a-Citação
se houver feito na forina do inciso anterior.
.
IV- O prazo de contestação é de 20 (vinte) dias, prorrogáveis por mais 20 (vinte), ·a iequeiirriento do interessado,
se particularmente difícil a produção de prova docuinental,
e será comum a todos os interessados, correndo da entrega
em cartório do mandato cumprido, ou; quando for o caso,
do decurso do prazo assinado em edital.
V -Caso nã_o requerida, até o _despacho saneador, a
produção de prova testemunhal ou pericial, o juiz ordenará
vistas às partes por 10 (dez) dias, para alegações, sendo-lhe
os autos conclusos, para sentença, 48 (quarenta e oito) horas
após a expiração desse prazo; havendo requerimento de prova,
o processo tomará o rito ordinário.
VI- A sentença, quando não prolatada em autidência
de instrução e julgamento, deverá ser proferida dentro de
15 (qUinze) dias do recebimento dos autos pelo juiZ.
Parágrafo único. O proferimento da sentença do prazo
estabelecido, privará o juiz da inclusão em lista de merecimento para promoção, durante 2 (dois) anos, e acarretará
a perda, para efeitO- de promoção por antiguidade, de tantos
dias, quantos forem os do retardamento, salvo motivo jUStO~
declinado nos autos e comprovado perante o órgão disciplinar
competente.
Art. 8' Ficará sujeita à pena de desobediência, salvo
motivo juSto devidamente comprovado, a autoridade, o admi<:>
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nistradÓr ou o dirigente, que-deixar de fornecer, no prazo
fixado no an. 1\', § SO, ou naquele que tiver sido estipulado
pelo juiz (art. 7n, nn I, letra b), informações e _certidão ou
fotocópía de documentos necessários ã instrução da causa.
Parágrafo único. O prazo contar-se-á do dia em que
for entregue, sob recibo, o requerimento do interessado ou
_o ofício de requisição (art. 1", § 5n e art. 70, o" I, b).
Art. 9'·' Se o autor desistir da ação ou der motivo à
absolvição de instância, serão publicados editais nos prazos
e condições previstos no art. 7"', inciso II, ficando assegurado
a qualquer cidadão, bem como ao representante do Ministério
Público, dentro do prazo de 90 (noventa) dias da última publicação feita, promover o prosSeguimento da ação.
Art. 10. As partes só pagarão custas e preparo a final.
Art. 11. A sentença que, julgando procedente a ação
popular, decretar a invalidade do ato impugnado, condenará
aO pagamento de perdas e danos os responsáveis pela sua
prática e os beneficiários dele, ressalvada a ação regressiva
contra os funcionários causadores de dano, quando incorrerem
em culpa.
Art. 12. A sentença incluirá sempre, na condenação
dos réus, o pagamento, ao autor, das custas e demais despesas
judiciais e extrajudiciais, diretamente relacionadas com a ação
a comprovadas, bem como o dos honorários do advogado.
Art. 13. A sentença que, apreciando o fundamento de
direito -do pedido, julgar a lide manifestamente temporária,
condenará o autor ao pagamento do décuplo das custas.
Art. 14. Se o valor da Jesão ficar provado no curso
da causa, será indicado na sentença; se depender da avaliação
ou perícia, será apurado na execução.
§ 1" Quando a lesão resultar da falta ou isenção de
qualquer pagamento, a condenação imporá o pagamento devido, com. acréscimo de mora e multa legal ou contratual, se
houver.
§ 2" Quando a lesão resultar de execUção fraudulenta,
simulada ou irreal de contratos, a condenação versará sobre
a reposição do débito, com juros de mora.
- § 3" -Quando o Céu coridenã.do perceber dOs cofres públicos, a execução far-se-á por desconto em folha até o integral
ressarcimento do dano causado, se assim mais convier ao interesse público.
§ 4~ A parte condenada a restituir bens ou valores ficará
sujeita a seqüestro e penhora, desde a prolação da sentença
condenatória.
Art. 15. Se, no curso da ação, ficar provada a infringência da lei penal ou a prática de falta disciplinar a que
a lei comina a pena de demissão ou a de recisão de contrato
de trab::i.lho, o juiz, ex-officio, determinará a repressa de cópia
autenticada das peças necessárias às autoridades ou aos administradores a quem competir a aplicar a sanção.
Art. 16. Caso decorridos 60 (sessenta) dias de publicação da sentença condenatória _de segunda instância, sem
que o autor ou terceiro promova a respec1íva execução, o
representante do Ministério Público a promoverá nos 30 (trinta) dias seguintes, sob pena de falta grave.
Art. 17. É sempre permitido às pessoas ou entidades
referidas no art. 1~ainda que hajam contestado a ação, promover, em qualquer tempo, e no que as beneficiar, a execução
da sentença contra os demais réus.
Art. 18. A sentença terá eficácia de coisa julgada oponível erga omnes, exceto no caso de haver sido ação julgada
improcedente por deficiência -de prova~ neste -caso, qualquer

-~---===·-
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cidadão poderá intentar outra ação com ídêntico fundamento

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•l34, DE 1991

valendo-se de nova prova.
Art. 19. A sentença que concluir pela carência-ou pela
improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição,

(De iniciativa do Senhor Presidente da República)

(No 2.327/91, na Casa de origem)

não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação procedente, c~berá .apelação, com
efeito Suspensivo.
·
§ 1~ Das-decisões interlocutórias, cabe agravo de instrumento.
§ 2~ Das sentenças e decisões proferidas _contra o autor
da ação e sucetíveis de recurso, poderá recorrer qualquer
cidadão e também o Ministério Público.
Disposições Gerais

Art. 20.

P~ra

os fins

dest~

lei, consideram-se entidades

autárquicas:

a) o serviço estatal descentralizado com personalidade
jurídica, custeado mediante orçamento próprio, independente
do orçamento geral;
b) as pessoas jurídicas especialmente instituídas por lei,
para a execução de serviços de interesse público ou social,
custeados por tributos de qualquer_ natureza ou por outros
recursos oriundos do Tesouro Público;
c) as entidades de direito público ou privado a que a
lei tiver atrib-uído competência para receber e aplicar contribuições parafiscais.
Art. 21. A ação prevista nesta lei prescreve em 5 (cinco)
anos.
Art. 22. Aplicam-se à ação popular as regras do Código
de Processo Civil, naquilo em ciue não contrariem os dispositivoS desta lei, nem a natureza específica da ação.
LEI No 6.513, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1977
"Art. lo ··················~····-"~·..-·H;_._•• ~ •• ..: .......... ..
Dispõe sobre a criação de áreas especiais e de locais
de interesse turístico; sobre o inventário com finalidades
turísticas dos bens de valor cultural e natural; acrescenta
inciso ao art. 2<? da Lei n~ 4.132, de 10 de setembro
de 1962; altera a redação e acrescenta dispositivo à Lei
n• 4.717, de 29 de junho de 1965; e dá outras providências.

CAPÍTULO VI
Disposições Finais

..

······-~

..... ......... ' ......... ...... ................................. ...-- ... ...... .
-

-

-

~

-

Art. 33. ·o § I• do art. !>da Lei n' 4.717, âe 29 de
junho de 1965, passa a ter a seguinte redação:
"§ 1'? Consideram-se património público para os
fins referidos neste artigo, os bens e direitos de valor
económico, artístico, estético, histórico ·ou turístico."
Art. 34. O art. SO da Le1n' 4.717, de 29 de junho de
1965, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
"Art. 59 ....................--·•u••••••"''---~; .... - ••••
§ 4' Na defesa do património p~blico caberá a
suspensão liminar do ato lesivo impugnado."••• u

....................

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

• • • • •• • •

•• • • • •····~• • •••••••••••••• •••••• ooo .. ••••••u ...... ~.. •••u~·•·~•...O• ••••••••••••

(A Comissão de Constituição", Justiçã-e CidadaNia.)

Dispõe sobre a concessão de abono aos trabalhadores no mês de dezembro_ de 1991, e dá outras provi~
dências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1<? É devido aos trabalhadores, exclusivamente no
mês de dezembro de 1991, abono no valor de Cr$21.000,00
(vinte e hum mil cruzeiros) mensais, desde que o valor do
salário nesse mês, somado ao valor do abono concedido, não
ultrapasse a Cr$147.000,00 (cento equarenta e sete mil cruzeiros).
§ 1" Se a soma referida neste artigo ultrapassar
Cr$147.000,00 (ceD.to e quarenta e sete mil cruzeil-ós), o abono
será reduzido de forma a garantir a condição estabelecida.
§ 2~ Para os fins do disposto no parágrafo anterior, consideram-se integrantes do salário de cada mês as parcelas resultantes da aplicação das antecipações e reajustes de que ti-ata
a Lei n' 8.222, de 5 dezembro <!e 1991.
§ 3<? O abono de que trata este artigo será pago até o
quinto dia útil do mês_subseq_üente ao mês d_C? su~ ~gmpetência.
§ 49 O valor horário do abono será igual ao quociente
da divisão do valor do abono mensal de que trata este artigo
por duzentos e vinte, e o valor diário, por trinta.
§ 5" O abono referido nesie ãrtigo, assim como a parcela
do décimo terceiro salário dele decorrente, _nãc:t_ s~rão incorporados aos salários a qualquer título, especialmente para fins
de cálculo das antecipações e reajust~s de que trata a Lei
n~ 8.222/91, n:em estarão SujeitoS a quàisquer' ii1cidênciâs de
caráter tributário, trabalhista ou previdenciário.
Art. 2'? O âisposto nesta lei não se aplica:
I -aos vencimentos, soldos e demais remunerações e
vantagens pecuniárias de servidores púl1l~cos civis ~ nlilitares,
da Administração Pública Federal direta, a_l!-_tárquica e funda-éional, bem assim aos respectivos proventos de aposentadoria
e ãs pensões de seus beneficiários; e
I I - aos beneficies de prestação coll_tinuada pagos pela
Previdência Social.
· Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos fiilanceiros a partir de 1" de dezembro de
1991.
Art. 49 Revogam-Se as disposições em contrário.
MENSAGEM N• 695, DE 28-11-91
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacion~:

.

Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, tenho
a honra de submeter â_ elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos dos Senhores
Ministros de Estado da Eco:p_omia fazenda e_Planejª'mento
e do Tiabalho e Previdência SOCial, o ~~_q__projeto de lei
que "ConCede abono aos trabalhadores nos meses de novembro e dezembro de 1991".
.
..
_ .
Brasília, 28 de novembro de 1991. -Fernando CoUor.

Dezembro de 1991

DIÁRIO DO COí'IGRESStTNACIONAL(Seção ÍI)

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DE 27-11-91;-DOS SENHORES MINISTROST>E ESTADO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO E DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL.
A Sua Excelência õ -Senhor
Fernando Collor
Presidente da República
Senhor Presidente,
Temos a honra de submeter à supe-rior consideração de
Vossa Excelência o anexo Anteprojeto de Lei, que trata da
concessão de abono salarial no valor de Cr$10.000,00 (dez
mil ctuzeiros) aos trabalhadoreS com salário inferiOr a
Cr$52.000,00 (cinqUenta e dois mil áuzeirOs) nos meses de
novembro e dezembro do corrente ano.
2. Cónfórrnc é do conhecimento de Vossa Excelência,
a política naCional de salários tem como fundamento a livre
negociação entre as partes, assegurada até _det~rminada_ parcela salarial, a garantia da reposição quadrimestral da inflação
acumulada, associada a uma antecipaç-ão bimestral, nos termos da Lei n" 8.222, de 5 de setembro de 1991.
3. Ocorre, Sr. Presidente, que os trabalhadores menos
organizados, e com menor rcmunç~ação foram excluídos çlas
garantias ofereCidas pela Lei nn 8.222, por não possufrem database definida.
4. Assim, no intuito de proporcionar ao conjunto de
trabalhadores de menor rendimento um mecanismo de elevação de seus ganhos rio último bimestre do ano, apresentamos
a presente proposta de encaminhamento ao Congresso Nacional do anexo Anteprojeto de Lei.
5~ A proposta inclui, também, dispositivos que- ViSam
a restrigir a concessão do referido abono somente àqueles
trabalhadores não beneficiados pela Lei n" 8.222, garantindo
ainda a isenção de encargos tributários~ trabalhistas e Qrevidenciários sobre o mesmo, de modo a minorar _o custo para
os empregadores, além de impedir reflexos prejudiciais às
finanças do sistema nacional de seguridade social.
Na oportunidade, renovamos nossos protestos do mais
profundo respeito e consideração. -Marcílio Marques Moreira, Antônio Rogério Magri.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 8.222, DE 5 DE SETEMBRO DE 1991
Dispõe-sobre a Política Nacional de Salários, o salário mínimo e dá outras providências.
O Presidente dei República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. Jc:> A política nacional de salários, respeitado_ o
princípio da irredutibilidade, tem por fundamento a livre negociação coletiva e rcgcr-se-á pelas normas estabelecidas nesta
Lei.
Parágrafo único. (Vetado)
Art. 29 Para -efeitos desta Lei, os trabalhadores são divididos nos seguintes grupos:
I - Grupo I: trabalhadores pertencentes a categOria com
datas-base aos meses de setembro, janeiro e maio;
II- Grupo II: trabalhadores pertencentes 3 categorias
com datas-base nos mes-es de outubro, fevereiro e junho;
III- Grupo Ilf: trabalhadores petencentes a categorias
com datas-base nos meses de novembro, março e julho;
IV- Grupo IV: trabalhadores pertencentes a categoria
com datas-base. nos meses de dezembro, abril ~ agosto.
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Art~ 3o :é: assegurado reajuste bimestral à parcela salarial até três salários mínimos, a título de antecipação,_ em
peicentuá.l a ser fixado pelo Ministério da Economia, FazCnda
e Planejamneto, no pi-imeiro dia útil de cada bimestré,· em
ato publicado no Diário Oficial da União, não podendo ser
inferior a 50% (cinqüê::nta por cento) da variação do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, do IBGE no
bimestre anterior.
§ 1" Os trabalhadores petencentes aos Grupos I e III
farão jus aos reajustes bimestrais fixados nos meses de setembro, novembro, janeiro, março, maio e julhQ.
§ 2? Os trabalhadores petence.ntes aos Grupos II e IV
farâo jus aos reajustes bimestrais fixados nos meses de outubro,_dezembro, fevereiro, abril, junho e agosto.
Art. 49 A partir de janeiro de 1992, -inclusive, e aos
meses mencionados nos incisos I, II e IV do art. 2~ desta
Lei, a parcela salarial até três salários mínimos dos trabalhadores dos respectivos grupos será resJustada pela variaçãO
a~uml.!-lada do índice_ Nacional de Preços ao Consumidor INPC, no quadrimestre ailteri~!· deduzid~s ãs antecipações
de que trata o art. 3c:> desta Lei.
§ P Excepcionalmente, sem prejuizo do disposto no
artigo anterior, a parcela salarial até três salários rnfnimos
dos trabalhadores pertencentes ao Grupo II será reajustada,
em outubro de 1991, pela variação do INPC do mês anterior.
§ 2c:> Excepcionalmente, sem prejuízo do disposto no
artigo anterior, a parcela salarial até três salários mfnimos
dos trabalhadores pertencentes ao Grupo llJ será reajustada,
enl novembro de 1991, pela variação acumulada do INPC
do bimestre anterior, deduzida a antecipaÇão de que trata
o art. 3~ desta lei.
§ 3o Excepcionalmente, sem prejuízo do disposto no
artigo anterior, a parcela salarial até três salários mínimos
dos trabalhadores pertencentes ao Grupo IV será reajustada
em dezembro de 1991, pela variação acumulada do INPC
no trimestre anterior, deduzida a antecipação de que_ trata
o 3~ desta lei.
Art. 5' (Vetado)
Art. 69 As cláusulas salariais, inclusive os aumentos
reais, ganhos de produtividade do trabalho e pisos salariais
proporcionais à extensão e à complexidade do trabalho, assim
como as demais condições de trabalho serão fixados em contratos, convenções e acordos coletivos de trabalho, laudos arbitrais e sentenças ·normativas, observadas, dentre outros fatores, a produtividade e a lucratividade do setor ou da empresa.
Art. 7~ Salário mínimo é a conirapreStação mínima devida e paga diretamente pelo empregador a todo trabalhador,
por dia normal de serviço, capaz de satisfazer, em qualquer
região do País, as suas necessidades vitais básicas, bem como
as de sua família, cómo moradia, alimentação, educação, saúde lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social,
conforme dispõe o inciso IV do art. 79 da Constituição Federal.
Art. 89 O valor do salário mínimo._ em setembro de
1991, é de Cr$42.000,00 mensais Cr$1.400,00 diários e
Cr$190,9091 horários.
Parágrafo úni~o. (Yetado)
_Art. 9" _Compete a uma-comissão Técnica formadã por
um representante da Fundaçao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, um representante do Departamento Internacional de Estatística e Estudos Sócio-Económicós - DIEESE, um representante da Fundação Getúlio
Vargas- FGV, um representante da Fundação Instituto de
Pesquisas Económicas da Uriiversidade d ~ã Paulo- FIP 1 , 1

•
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USP, um representante do Ministério da Economia, Fazenda

Art. 21.

Dezembro de

199~

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 5 de setembro de 1991; 170~· da Independência
e Plancjamento, e. um rcp~esentantc do Ministério doTrabaR
lho e da Previdência SOCial ádinir, no jJiazO de ce-ntO ê-6ífenta e 103' da República. -FERNANDO COLLOR- Luiz Antô-_ nio Andrade Gonçalves- Antonio Magri.
dias:
·
I - a composição do conjunto de bens e serviços de que
trata o art. 7" desta lei e os critérios de_ revisão periódica
desta composição; ·
· -II- a metodologia de aferição mensal do cu_stp dos pro·
dutos e serviços referidos no inciso anterior, a ser realizada
pelo IBGE.
§ 1" A Comissão de que trata este artigO será instalada
no prazo máximo de quinze dias, a partir da publícação desta
~-

(À Çt;;_miss_ão_de Assuntos Económicos.)__

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 135, DE 1991
(N? 2.308/91, na Casa de origem)

De iniciatiVa dO Serihor--Presidei1te da RepúbÜcã

.

Autoriza a Petrobrás Química S/A.-- Petroquisa
§ 2" Compete às instituições rncncí6nadas no éaput desa participar minoritariamente de sociedades de capitais
te artig<5 indicar seus representantes, bem como os respectivos
privados no Eixo Químico do Nordeste, formado pelos
suplentes, sendo os mesmos nomeados pelo Presidente da
_Estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Rio
República.
Grande do Norte.
§ 3n Com base na proposta aprovada pela Comissão
Técnica, o POdeTtxecutivo encaminhará projeto de lei ao
0 Con·gréSso Nacional decreta:
Congresso Nacfonal, dispondo sobre o valor, a composição
e a metodologia da aferição mensal do custo_ d_o conjunto
Art. ln Fica a Petrobrás Química S.A. - Petr'oquisa:
ideal de bens e serviços de que trata o art. 7n desta lei, assim subsidiária da Petróleo Brasileiro S.A. -- Petrobrás, consticomoSobrc as regras-de reajuste e a sistemática de crescimento tuída na forma _do_ disposto no art~ 39 da Lei n9 2.004, de
gradual do salário mínimo.
_
3 de outubro de 1953, autorizada, no exercício da& atividades
§ 4n O Ministério da Economia, Fazenda e Planejam- previstas no seu estatuto social, a participar minoritaríani~nte,
neto e a Fundação Instituto Brasileiro de_ Qeografia ~Esta- de sociedades 9-e çapitais privados-l)o Eixo Químico_do Nortística fornecerão o apoio necessário ao funcionamento da d~st~ formadp_pelos Estados dª---_Bahia, Sergipe, A lagoas,
--Pernambuco e Rio Grande do Norte, responsáveis pela imComissão Técnica:Art. 10. Até que entre em vigor a lei mencionada no plantação de projetas que venham a consolidar os investi§ 3? do artigo anterior, o salário ritíniriio -será reajustado segun- m~_ntos efetuados na implantação de novas infra-estruturas
do os seg-uintes critérios:
ou na ampliação das capacidades produtivas das unidades instaladas no Eixo QuímiCo -do Nordeste, restringindo-se a refeI -(Vetado)
II- no mês de janeiro de 1992, o salário mínimo será rida at~tarização aos.. projetas aprovados pela Secretaria de
reajustado pela variação acumulada do INPC no quadr~mestre Desenvolvimento Industrial, de acordo com os termos do Proanterior, acrescido cumulativamente de percentual de 4,02% grama NadonalÇa Petroquímica 1990-1998, publicado no Diá(quatro inteiros e dois centésimOs por cento), e deduzidas rio Oficial da União, em 22 de fevereiro de 1990, páginas
as antecipações de que trata o inciso anterior;
·
3600 a 3605.
111-(Vetado)
Parágrafo único. Para as_segurar o pleno exercício da
Art. 11. O salário mínimo horário corresponde a 11220 competência aqui estabelecida, serão adotados os seguintes
(um duzentos e vinte avos) _do valor do salário mínimo, e procedimentos:
o salário mínimo diário a 1/30 (um trinta avos).
_
.
a) _a participação acii:inária da Petroquisa no capital voParágrafo único. Para os trabalhadores que tenham por tante das empresas produtoras de petroquím_icos básic<?s_ (Ccdisposição legal o máximo de jornada fdiárja__de trabalho em pesul, Petroquímica União e Capine) será de, no mímimo,
menos de oito horas, o salário mínimo será iguãl ao definido 1/3 das ações ordinárias com direito a voto;
b) será garantida ã Petroquisa participação acionária exno caput deste artigo. multiplicado por oito e dividido por
aquele máximo legaL
_
pressiva em empresas petroquímicas de segunda geração, se~Art. 12. É vedada a vinculação do salário mfniriio para pre sob a forma minoritária.
_
Art. 2~ Esta Lei entra em vigor na data de sua publiqualquer fim, reSsalvados Os valores mínimos dos benefícios
cação.
de prestação continuada da previdência social.
Art. 13. (Vetado)
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 14. (Vetado)
MENSAGEM N'' 667/91
Art. 15. (Vetado)
Senhores Membros do Congresso Nacional:
Art. 16. (Vetado)
Nos termos do artigo 61 da Constituiçáo Federal. tenho
Art. 17. (Vetado)
a honra de submeter à elevada deliberação_ de VossasExcelênArt. 18. (Vetado)
cias, acompanhado de Exposição de Motivos dos Senhores
Art. 19. Os_ valo~es expressos
cruzeir:os- naS Leis Ministros de Estado da Infra-Estrutura e Economia, Fazenda
nÇJ$ 8.212 e 8.213, de 1991, serão reajustados, -para a conipe- e Planejamento, o aneXo projeto_de lei que "Autoriza a Petro·
têilcia setembro df? 1991L em _147,06% (cento e quarenta e brás Química S.A. __ Petroquisa a participar minO.ritariaritensete inteiros e seís centésimos por cento).
te _9_~ _s_oçiedad_es_de capitais privados no Eixo Químico do
Art. 20. Esta lei entra ein vigor na daÚ_ d~--su~ .P~bÜca- Nordest~_,form~do pelos Estados da Bahía, Sergipe, Alagoas,
ção, produzindo efeitos financeiros a partir de 19 de setembro Pernambuco e Rio Grande do Norte".
de 1991.
Brasflia, em 26 de novembro de 1991. - F. Collor.
o

-

em
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N>' 191, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1991, DOS SENHORES MINISTROS DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
A Petrobrás Química S.A. - Petroquisa, empresa subsidiária da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás, tendo por
objeto social a participáç-ão -em so_cicdades vinculadas às indústrias químiCa- e petrOquímicá, vem se empenhando para consolidar os empreendimentos no Eixo Químico tio Nordeste, compreendido pelos Estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Norte, bem como na implantação do
Pólo Petroquímica do Rio de Janeiro.
Afim de assegurar a essa empresa o necessário grau de
eficiência no desempenho de tal incumbência, o" -Presidente
da Petrobrás trouxe à apreciação do Ministério da Infra-Estrutura, para o fim de encaminhamento a Vossa Excelência,
projeto de lei que confere a competente autorização legislativa
para a Petroquisa partiCipar, lhinótitariamente, de sociedades
de capitais derivados responsáveis pela implantação de projetes no EiXo QuímiCo do Nordeste. No que_ djz respeito aos
projetes integrantes-do Pólo Petroquímica do Rio de Janeiro
tal autorização foi concedida pela Lei n"' 7.793, de 4 de julho
de 1989. ·
O caráter prioritáiíO de que se reveste a referida autorização é evidenciado pelas seguintes razões:
a) a crescente importância do parque químico e petroquímica para a economia do Nordeste levou o Governo Federal
a autorizar a implantação na região de centrais produtoras
de insumos químicos, de serviços e de utilidades.
b) a viabilização ecoóómica dos investiriientos, já realizados pela Petroquisa, nas infra-estruturas das centrais de serviços e de utilidades e nas novas capacidades produtivas das
centrais fornecedoras de insumos básicos para os consumidores da segunda geração-, depende da urgente_ implantação
dos novos projetes que complementam as referidas estruturas
industriais no Nordeste;
c) a participação da Petroquisa· em novos projetes objetivará a viabilização e o fortalecimento da empresa nacional,
devendo a referida partiCipaçãO ser minoritária-e -teinporária
até a consolidação financeira do empreendimento;
d) a Petroquisa tem como objetivo social a pa:rticipação
em sociedades vinculadas às indústrias químicas e petroquímicas.
e) a Petroquisa dispõe de geração própria de recursos,
não dependendo, pois, do Tesouro Nacional para a participação na consolidação dos projetas do Eixo Químico do Nordeste, e a sua participação representará fator preponderante
para- a aceleração da consolidação e do fortalecimerito da
estrutura industrial na região;
O em face de sua cOndição de sociedade de economia
mista e por força do disposto no art. 37. inciso XX, da Constituição, a participação- da Petroquisa em· empresas -de capital
privado depende de autorização legislativa.
Diante do exposto, temos a honra de submeter à elevada
consideração de Vossa Excelência o referido projeto de lei.
Respeitosamente, ---João-Eduardo Cerdeira de Santana
Ministro de Estado da Infra-Estrutura - Mardlio Marque~
Moreira, Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 2.004, DE 3 DE OUTUBRO DE 1953 ..
Dispõe sobre a Política Nacional do Petróleo e Defi~
ne as Atribuições do Conselho Nacional do -Petróleo,
Institui a Sociedade por ações Petróleo Brasileiro Sociedade Anõnima, e dá outras providências.

SEÇÃO Vil
Das Subsidiárias da Petrobrás
Art. 30. A Sociedade operará direiamente ou atravé-s
de suas subsidiárias, organizadas como aprovação do Conselho
Nacional do Petróleo, nas quais deverá sempre ter a maioria
das ações com direito a voto~
§ 1~ Na composição da restante parte do capital observar-se-á o mesmo critério estabelecido para a Petrobrás, assegurada a proporcionalidade a que se refere o art. 13, inciso
II, letra b, e a preferência estabelecida no art. 40.
§ 2~ Os cargos de direção das empresas referidas neste
artigo serão privativos dos brasileiros natos, _sempre que seu
objeto seja qualquer das atividades_da indústria do petróleo.
§ 39 Na constituição dos corpos de direção e _fiscalização
das subsidiárias serão adotados critérios ariálogos aos estabelecidos nesta Lei, assegurando-se, ainda, às pessoas de direito
público, com interesse relevante naquelas empresas, a representação na diretoria executiva.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,••••••••••••••~••"•••••"••••••••n•

(.À Comissão_de Assuntos Económicos)

. . PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 136, DE 1991
(N•1.912/91, na Casa de origem)
De iniciativ<'!, do Senhor Presidente da,_ República
Dá nova redação aos arts.19, inciso VI, e 23, inciso
V, da Lei n"' 8.028, de 12 de abril de 1990, e 19, inciso
II, da Lei n• 8.029, de 12 de abril de 1990, e dá outras
_ providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1"' O inciso VI e suas alíneas, do art. 19, e o inciso
V e suas alíneas, do art. 23, da Lei n• 8.028, de 12 de abril
de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 19.
VI -Ministério da Agricultura e Reforma Agrária:
a) política agrícola, abrangendo produção, comercialização, abastecimento, armazenagem e garantia de
preços mínimos;
b) produção e fomento agropecuários;
c) mercado, comercialização e abastecimento
agrícolas, inclusive estoques regulador e estratégico;
d) informação agrícola;
e) defesa sanitária animal e vegetal;
t) fiscalização dos insumos utilizados nas atividades agropecuárias e da prestação de serviços no Setor;
g) padronização e inspeção de produtos e derivados animaís -e- vegetais;
h) conservação e manejo do solo e água, voltados
ao processo produtivo agrícola;
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·'Art. 19.

i) pesquisa agrícola tecnológica;
j) reforma ;tgrá,ría;
-·-
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II - a fusãoda Companhia de Financiamento

I) irrigação;
· m) 'rnetebrologia e· climatoloiiá:_;
··
ii) désenvóivimento rural cooPerativismo· e asso- ·
ciativismo;·--· " ' · ~ ---.--.-- -- · ·
·
· ·
··
· · o)· energização rur3.I, agroen'eTgut, IncluSive eletri~
ficação rural; e·
·
p) assistência técriica e extensão· rural.

da Produção, da c_qmpanhia Brasileira de .AUmentos,
e da Companhia Brasileira de Armazenamento,. que
passarão a constituir a Companhia Nacional de Abaste-.
cimento, vinculada ao Ministério da Agricultura e Re~
forma Ag(~Jja."

'Art. 3q

Qs.__recl\rsos. pr_qveni~jlte~ _Çis contr_ibuiçÕ~s .d~

;;.;i.''ú.''".'.'.'~.'.'.'.'.':':.~~-.'.'.','.'.'.'.'.'.'.·.:.~:::;.·::.~.'.'.'.':·.·.·:.'.'.'.'. }!~,': trdatü: Ldei n' 1.?.. 91,. de !~"de dedzembr.o ded198p4'. serão
·ª_pgça

0§}1.0

1

esenvq_yJme~ng>_)o,@

equt

11ura o ais, me-

.~QC.U.

y··~-~~-~.M·i·~i~'té~1~.'d~··Ag~i~~ÍÍ:ur;~~·-ii~f~;b;~-'- diante progfalriáçàO ·anual ·aprovada pelo Ministro da Agri-

Agrária:·-·
cultura e Reforma Agrária.
. . a)' COnSelho ~a~io~al de P()l(qca_ Agríco·l~;·
Art. 49 Ficam criadoS e--acrescidos à estrutura fegimental
b) Comissão Espééial de Recursos;
do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária os seguintes
c) Secretaria Naci6riai de Política Agrícola;
cargos de confiança e funções gratificadas: três DAS-101.5;
d) Secretaria Nacional de Def~sa Agropecuária;
nove DAS-101.4; um DAS-101.3; vinte_e quatro DAS-101'.2;
e) Secretaria·Nacional de Irrigação;
-· - · · : dezessete DAS-101.1; três DAS-102.1 e cento e dezenóve
0 Comissão ExecutiVa do Plano .da_ La_vou_ra_Ca- FG·l, à conta de re_cursos do Tesouro Nacional _(!locados _ao
caueira."
, ~ . , _,
Orçamento Anual do MinistériO da .Agricultura e Reforma
Agrária.
Art. 2' o inciso II tlo'ait. 19 'd~'Ler n' 8.029, de 12
Art. s~· ESta Te i enúa em vigor !_la data de sua publide abril de 1990, com renuinetação -determinada pel,a Lei cação.
n9 8.154, de 28 .de dezembro ,de 1990, passa a vigorar com
Art. 6~ Revogam-se as disposições em contrário.
--a seguinte rcdaçã&.
1

,

•

•

•

·____

_ ___

•

-,

',
A N. E X O
(Le~

no

, de

de 199 I

de

QUADRO DEMONSTRATIVO DE CARGOS EM--Cól"fiSSAo E
FUNÇÕES GRATIFICADAS DO
MINISTSRIO _DA-AGRICU~TURA E REFORMA AGRÁRIA

,.

CÓDIGO
CARGO/
FUNÇJIO.

DAS
101.6
101.5
101.4
101.3
101.2
101.1
102-3
102.2
102.1

.

SUBTOTAL
FG(1)
FG(2)
FG (3)

SUBTOTAL
TOTAL

VALOR
UNITli.RIO/
CARGOs

---"''-,~-c~

. .','

~·'.'·•

~

·.

~·

'

-

.'

..
'Y ··:,-~~ ·.;~:--,:-;. . ,;.-,

.. . L, ''""" .'

:-:_.

CARGOS E FUNÇÕES
SITUAÇAO ATUAL

VARIAÇJIO
VALOR (Cr$!, 00)

QTD. VALOR Cr$(1,00)

SITUAÇAO PROPOSTA
'.
QTD. VALOR(Cr$1,00)

600.613,56
505.136,58
423.817,92
349.681,50
291.689-40
235 .. 488,00

3
10
24
59
93
138

1.801.840,68
5-.051.365,80.
10.171.630,08
20.631.208,50
27.127.114,20
32.497.344,00

3
13
33
60
117
155

1.801.840,68
6.566.775,54
13.985.991,36
20.980.890,00
34.127.659,80
36.500.640-~0(J

0,00
1.515.409,74
3.814.361,28
349.681,50
7.000.545,60
4.003.296,00

349.681,50
291.689,40
235.488,00

6
10
21

2.098 .. 089,00
2.916.894,00
4.945.248,00

6
10
24

2.098.089,00
2.916.894,00
5.651. 712,00

0,00
0,00
706.464,00

364

107.240.734,26

421

124.630.492,38

17.389.758,12

284
188
251

12.467.600,00
6.354.400,00
6.526.000,00

5 .. 224

723

25.348.000,00

5.224.100,00

1144 149.978.492,38
,_,.

22.613.858;12

43.900,00
33.800,00
26.000,00

-

165
188
251

7.243.500,00"'
6.354.400,00
6.526 .o o o ,00'

604

20.123.900,00

968

127.364.634,26'

- .

-

.

.-Ioo,oo
0,00
0,00

'
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MENSAGEM N• 522, DE 1991
Excelentíssimo Senhores Membros do Congresso Nacio-

8. Finalmente, para possibilitar ao Ministério da Agricultura e Reforma Agrária o pleno exercfcio das novas funções
consubstanciadas no anexo projeto de lei, é sugerida a áiação
nal:
Nos termos do art. 61 da ConstitUição Federal, tenho e.acrésciíno ã estrutura regimental da.J:'as.ta, dos Cargos em
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelên- comissão __e_ funções gratificadas, cOnstantes do qu-adro emanecias, acompanhado de Exposição de Motívos do Senhàr MiniS- xo, representativo de incremento de despesa do pessoal no
tro de Estado da Agricultura e Reforma Agrária, o anexo valor de Cr$22.613.858,12 (vinte_ e dois milhões, seiscentos
projeto-de lei que "Dá riova redação aosarts. 19,inciso VI, e treze mil, oitocentos e cinqüenta· e oiio cruzeiros e doze
23, inciso V, da Lei n' 8.-028, de 12 de abiil de 1990, e 19, centavos), correspondendo a 17,76% em retaçào à situação
inciso II, da Lei n• 8.029, de 12 de abril de 1990:e dá outras anterior~ â conta--de recursos do Tesouro Nacional alocados
no Orçamento Anual do Ministério da Agricultura e Reforma
providências".
Agrária.
Brasília, 3 de outubro de 1991- Fernando Collor.
9. A vista do expqsto, estou_ conyictó. de que Vossa
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS No 129, DE i2 DE AGOS- ExÇc;:lênci:i ·acOlherá o arlexo projeto de lei, porque tradUz
TO DE 1991, DO SENHOR MINISTRO DE ES- um imperativO da nova Lei Agrícola e d~s cHretr~es c,Qntiçlas
·~
TADO.TIA AGRICULTURA E REFORMA no _Pn;>je!o d~ R~consfrução Nación<il.
Valho-me da oportunidade para renovar a Vossa ExceAGRÁRIA.
ExcelentíssimO Senhor Pi-esidente da República
lência protestos de meu profundo respeito. -_Antonio CabreTenho a honra de subineter ao exame de Vossa Exce- ra, M_inistro da Agricultura e_R~forma Agr~ri;~,
Iênciã. o anexo prOje-tO
que modifiCa- d_iSpositivos -das
Leis n•' 8.028 e 8.029, de 12 de abril de 1990, a fim de viabilizar
_ _ ....,1hll>• UoiC.PtGI11U.OI
._
~~
a adaptação da estrutura organiz3d0n31 do MinistéiiO-da Agricultura e Reforma Agrária aos mandamentos das Leis n\1~ 8.171
e 8.174, respectivamente, de 17 a 30 de janeiro de 1991 (Leis
Agrícolas), e aos ditames do Projeto de Reçonstrução Nacio~
nal.
2. Nesse sentido, propõe-se a criação da Secretaria Nacional de Política Agrícola, cujas competências básicas objetivam respaldar o exercício das ativídades de planejamento agrícola, e também daquelas ligadas a estudos económicos e de
mercado agrícola, apoio ·e-·fomento· à-produção, comercialização, abastecimento e armazenamento agrícolas, bem como
desenvolvimento rural, aí incluídOs o cooperatiViSmo, o ·associativismo, a energizaçáo rural; a agroenergia e a eletrificação
rural.
3. Em consonância com a referida lei, o planejamento
agrícola exercerá im. ortante papel nessa Secretaria, uma vez
que promoverá a ad..,.quaçãO do processo de_ elaboração de
planos nacionais de -desenvolvimerito--agroPeCuárià plurianuais, planos de safra e planos operativos anuais.
LEGISLAÇÃO CITADA
4. Vale ressaltar que à Secretaria: Nacional de Política
LEI N' 7.291, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1984.
Agrícola incumbe apoiar tecníCaniente a Secretaria Executiva
e as Câmaras Setoriais âo Conselho Nacional de POlítica AgríDispõe sobre as atividades da eqüideocultura no
cola, de natureza colegiada intersetorial e interministerial,
País e dá outras providências.
que requerem adequado assessoramento.
O Presidente da República, faço Saber que o congreSSo
5. A propósito, cumpre lembrar que o Conselho Nacional de Política Agrícola, criado através da Lei ~_S!_ícola, veio N3C10nal decreta e eu sanciono-a Seguinte lei:
substituir o Conselho Nacion-al de Agricultura de que trata ••• ·-· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••- •• •f•-··- ·-·· ••••••
a Lei n• 8.028, de 12 de abril <!e 1990, e que é objeto de
modificação.
. . . TfTl.JLOfll
6. Quanto à "Secrefaiia Nãcional de Reforina.Agráriá,
Ativiciade TurisUca
optou-se pela sua extinçãO, pOrque- sua ãção coordenadora
CAPÍTULO I
não vinha-correspondendo ao-desejado, uma vez que ã função
Do
Funcionamento
de supervisionar apérias urha -Entidade --Instituto Nacional
_Art. _69 ___ A rea,lízação de corridas d_e ç:_avalo,___c;_oro explode Colonização e Reforma Agrária - gerava freqUentes conflitos decorrentes da duplicidade da atuação- entre o órgão raÇão de apostas, é pe-rmitida no País com a fiilalidade de
central e aquela Autarquia, com reflexos prejudiciais ao desen- suprir os recursos necessários ã cóordenação e: a fiscalizaçãO
volvimento dos trabalhos de ambas as partes envolvidas.
da eqüideocultura nacional, através da ComiSSão COOrdena7. Igualmente, propõe-se a permanência, no âmbito dora da Criação do Cavalo Nacional- CCCCN.
Art. 7\' A autorização a entidades turfisticas, para exdesta Pasta, da alocação de recursos para efeito de aplicação
na eqüideocultura, mediante programação anual aprovada pe- ploração de apostas, atestada sua viabilidade técnica e econôlo titular da Pasta, de conformidade com as disposições da mica, será concedida através de Carta-Patente expedida pela
Comissão Coordenadora da CriaçãO--do Cavalo Nacional Lei n• 7.291, de 19 de dezembro de 1984.

cte -ler

-······....--.....··--··
...
.,. . . . . ._-·cu.-•

u

•• ;;;..;. · - · •••• :
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CCCCN, juritamente com a homologaç~o ·cto ~I ano Ger~l
de Apostas.
Parágrafo únicO. A Comissão Coordenadora da Criação
do Cavalo Nacional- CCCCN poderá conceder,_3l t_ítulo
experimental, po-r prazo não-superior a 180 (centO e oitenta)
dias, autorização para:
a) exploração de apostas a nova entidades;,
b) exploração de modalidades de apostas, não
constantes _do Plano Gerai de Apostas homologadas~
CAPÍTULO II
Das Apostas
Art. 8"' As apostas em competições turfísticas não poderão ser situadas nos recintos ou dependências dos hipódromos,
nas sedes ou subsedes sociiiS das enttdades turfístic-aS, _nas
agências e atra.vés de agentes por elas devidámenÚ! credenciados.
Art. 9" As entidã.d-es turfísticas auto_riZ~c!ª"~- pÜÇ~rã_O_
manter agências-eãgeiltes,Ciedenciados através-de convênios
coro entidades congéneres sediadas em outros Estados ou Municípios.- - -,- -~
_
§ 1 o Os convênios refe-riõOs- neste aitigo vigõrãrão após
homologados pela Comissão Coordenadora da Criação do
Cavalo Nacional.,..- CCCCN.
. .
_
§. 2~' É inafiançávei a contravénÇão cieCõrrente de apostas sobre corrléias àe cavalos, prvista no artigos_~.§ r·, alí~ea
b, do Decreto Lei n• 3.688, de 3 de o~tl,!b~;,o de 1941, e no
artigo 6• do Decreto Lei n• 6.259, de 16 de fevereiro de 1941.

-de 2.501 (duas mil, quinhentas e
urna) a 3.500 (três mile quinhenta)
Vetes o maior valor de referênCia ..... .
'-de 3.501 (três niil, quinhentas e
uma) a 4.000 (quatro mil) vezes o
maior valor de referência ...... ~ .... : ... .
-acima de 4.00ü (quatro mil) vezes
o maior valor de referência ........... ,_,

Dezembro de 1991

0,5%
(meiCfpor cento)
- 1.07%
(um por cento)

1,5%
(um e meio por cento)
cento
§ 19 No cálculo para apuração da contribuição devida
à Comissão Coordenadora da Criação do Cayalo Na,cional
- CCCCN, com base nã tabela púce-õtual de que trata este
artigo, será desprezada a fração inferior ao maior valor de
referência, de modo que o enquadramento _se faça precisamente dentro dos percentuais fixados para cada alíquota.
§ 2"' A contribuição será recolhida, mensalmente, ao
Banco do Brasil S/A, em conta do Fundo Federal AgropeM
cuário do Ministério daAgricultura, até o dia lD (dez) de
cada ffiês _seguinte ao vencido.
§ 3~ A contribuição â Comissão Coordenadora da Criação do Cavalo NacionaJ -: CCÇC.r;{,_ I~í~rt~~ nesté artigo,
e a contribuição, como empregador, ao Instituto Nacional
da Previdência Social, são os únicos encargos fiscais, parafiscais, e previdenciários que incidem sobre as entidades turfísticas.
CAPÍTULO IV
Dos Prêmios e sua Distribuição
CAPÍTULO III
Art. 12. As entidades turfísticas, organizadas Qe acordo
com esta lei, distribuirão, semestralmente, para pagamento
Da Arrecadação das Entidades e sua Destinação
Art. 10. No mfriimo 97% (noventa_ e sete Por cento) de prêmios devidos aos proprietários, criadores e profissionais
dos recursos auferidos com apostas e outras receitas turfísticas do turfe, relacionado com os animais classificados em cada
de qualquer natureza, deduzidos os encargos trabalhistas, pre- páreo, importância nunca inferior a:
. a) 10% (dez por cento) do movimento geral de
videnciários e as--contribuições devidas à Comissão-coordeapostas do penúltimo semestre, se_ esse tiver sido em
nadora da CriãÇão-·ao Cã:valo Nacional- CCCCN, serão
média, por reunião, igual ou superior a 4.090 (qu~tro
empregados para atender as despesas de interesse turfístico,
mil} vezes o maior valor àe referência;
assim consideradas as que, por qualquerforma, digam respeito
_b) 5% (cinco por cento) do movimento geral de
ao turfe ou ao cavalo de_ corrida em geral, e no máximo 3%
apostas do penúltimo semestre, se esse tiver sido em
(três por cento) será utilizado para as despesa~ gerais das_
-rilédia, por reunião~ inferior a (ÜOO ·cqUairO mÍI) ·e
entidades turfísticas.
superior a 2.500 (dois mil e quinhentas) vezes o maior
§ 1? As despesas e receitas referidas neste artigo serão
-- _
-----valor de referência;
detalhadas em plano de contabilidade aprovado pela Comissão
c) 3% (trêS -por cento) dO movimento gerã.i -de
Coordenadora da Criação do Cavalo Nacional-:- CCCÇN.
apostas do_ penúltimo semestre, se esse tiver" sido em
§ 2<:> As entidades iurfísticas apt:eseO~a_r~{Ç), anuãiqiept~,
méaia, por reunião, igual ou- inferior a 2.5db (duas
à Comissão Coordenadora da Criação do cavalo Nadonal
mil e quinhentas) e superior a 600-(seiscentas) VezeS
-CCCCN. relatório de firma de auditori3.,legalmente estabeo maior valor de referência.
lecida, certificando o cumprimento do disposto neste artigo.
Art. 11. As entidades turfístiCas ficam sujeitas ao pagaCAPÍTULO V
mento mensal de uma contribuição â Comissão Coordenadora
Dos Recursos da CCCCN
da Criação do Cavalo Nacional - CCCCN, destinada ã sua
Art. 13_. __ A aplicação dos recursos recebidos pela Coadministração, ao desenvolvimento das atividades ligadas à missão-Coordenadora da Criação do Cavalo Nacionaleqüideocultura no País e ao (ilegíyeJ) às SÇJ_ciedades e à$ entida- CCCCN, far-se-á mediante plano anual, aprovado pelo Minisdes turfísticas, calculada sobre o valor total do movimento tro de Estado da Agricultura nas seguintes proporções:
geral de apostas do Mês anterior, de acordo coffi a seguinte
a) 60% (sessenta por cento) aos órgãos da Admitabela percentual.
nistração Federal com responsabilidade na criação do
Movimento Médio de Apostas por Reunião,
cavalo nacional, bem como, em forma de subvenção,
do mês Anterior
às entidades não integrantes dos quadros daquela admiPorcentagem
nistraÇão, empenhadas no emprego, no fOmento~ cria-de I (uma) a 2.500 (duas mil e quinhentas) vezes
ção e ao aprimoramento do eqüídeo nacional, aímcluídas as entidades incumbidas da execução de serviços
o maior valor de referência .......... ~~ .. ~~··----~--- IsentO
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de registro genealógico das diversas raças existentes
no País;
b) 35% (trinta e cinco por -cento)

em forma de
auxíHo cOncedido às entidades turfísticas com movimento de apostas, por reunião, inferior a 2.500 (duas
mil e quinhentas) vezes o maior valor de r_eferéncia
vigente no País;
c) 5% ( cirico por cento) em forma de auxilio destinado exclusivamente. à assistência social aos profis-

sionais do turfe e empregados dos hipódromos, das
agências de apostas e dos postos de fomento, bem como
aos seus dependentes, através das respectivas entidades
turfísticas e mediante solicitaÇão- destas à Comissão
Coordenadora da Criação _do Cavalo Nacional CCCCN.
§ lÇ> Os recursos menciOnã.dos na alínea a deste artigo,
poderão, também, ser aplicados pela Comissã.o Coordenadora
da Criação do Cavalo Nacional - CCCCN na organização
ou no apoio de projetes específicos, congressos e outros eventos, bem como na concessão de bolsas de estudos para especialização de Médicos Veterinários~ Zootecnistã.S e Engenheiros
Agrónomos no inte~esse da eqüideóCulfurã. naciOi"fal.
§ 2~ O auxílio- mencionado na -alíriea b deste_ artigo será
destinado a obras em hipódromo e concessão de prêmios,
bem assim outras modalidades de incentivo à criação do cavalo
de corrida, através de ajustes com outras entidades privadas,
mediante solicitação- à Comissão Coordenadora da Criação
do Cavalo Nacional- CCCCN e deliberação do seu Plenário.
§ 3~ As enfídades turfísticas não enquadradas na alínea
b deste artigo poderão beneficiar-se do auxílio concedido,
nas condições estabelecidas no Regulamento desta lei.
-

LEI N• 8.028, DE 12 DE ABRIL DE 1990.
Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios e dá outras providências.

.............................. cÃi>íiü'Lo.ií............................. .
Dos Ministérios

................................. si3ÇA:ü'ü:............................... ..

c) participação nas

negoci~ções
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comerciais, ecortômicas·,

técnicas e culturais com países e entidades estrangeiras;
d) progra~as de cooperação internacional;_
e) apoio a delegações, comitivas e representações brasi-

leiras em agências e organismos internacionais e multilaterais;
III -Ministério da Educação:
a) política nacional de educação;
b) educação, ensino civil, pesquisas e extensão univer- Sitárias;
c) magistério;
d) educação especial;
IV- Ministérfó da Saúde:
a) política nacional de saúde;
b) atividades médicas e paramédicas;
c) .ação preventiva na área de saúde, vigilância sanítária
nas fronteiras, nos portos e aeroportos;
d) controle de drogas, medicamentos e alimentos;
e) pesquisas médico-sanitárias;
V_:__ Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento:
a) moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização,
seguros privados e poupança popular;
b) administração tributária;
c) administração orçamentária- e finãnceira, auditoria e
contabilidade públicas;
d) administração patrimonial;
e) comércio exterior; O negociações económicas e financeiras_ com Governos
e entidades estrangeiras;
g) desenvolvimento industrial e comercial;
h) abastecimento e preços;
i) elaboração de planos económicos, projetas de diretrizes e propostas orçamentárias;
j) estudos e pesquisas sócio-eConómicas;
I) sistemas cartográfico e estatísticos nacioriais;
VI -Ministério da Agricultura e Reforma Agrária:
a) produção agrícola .e pecuária;
b) padronização e inspeção de produtos vegetais e animais e de insumos utilizados nas atividades agropecuárias;
c) reforma agrária e ap-oio àS -atividades rurais;
d) meteorologia, climatologia;
e) pesquisa e experimentação agropecuária;
O vigilância e defesa sanitária animal e vegetal;
g) irrigação;
h) assistência técnica e·extens-aõ-rúial;
VII- Ministério do Trabalho e da Previdência Social:
a) trabalho e sua fisCalização;
b) mercado de trabalho e política de empregos;
c) previdência social e entidades de previdência corilplementar;
d) política salarial;
e) política de imigraçãO;

Dos Ministérios Civis
Art. 19. Os assuntos- que constituem área de competência de cada Ministério Civil são os seguintes:
I - Ministério -da Justiça:
a) ordem jurídica, nacionalidade, cidadania, direitos políticos, garantias constitucionais;
b) segurança pública, Polícia Federal, Rodoviária e FerVIir- Ministério da Infra-Estrutura:
roviária Federal e do Distrito Federal;
a) geologia, recursos minerais e energéticos;
c) administração peniten-ciária;
b) regime hidi-ólógico e fontes de energia hidráulica;
d) estrangeiros;
C) mineração e metalurgia;
e) do_cumentação, publicação e arquivO-dos at'o's oficiais;
d) indústria do petróleo e de energia elétrica, inclusive
f) defesa da ordem económica e metrologia legal;
nuclear;
g) índios;
e) transportes ferroviário, rodoviário e aquaviário;
h) registro do comércio e propriedade industrial;
f) (Vetado).
I I - Ministério das Relações Exteriores:
g) marinha mercante, portos e vias navegáveis;
a) política internaciOnal;
h) participação na coordenação dos transportes aeroviáb) relações_ diplomáticas, serviços consulares;
rios, na forma da lei;
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.a) o Conselho Nacional de Agricultura;
b) a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira;
c) a Se_cretaria Nacional da Defesa Agropecuária;
d) a Secretaria Nacional da Reforma Agrária;
e) a-secretaría Nacional de Irrigação;
VI- no Ministério do Trabalho e da Previdência Social:
a) o Conselho Nacional de SegUrida-de SoCial; __ b) o Conselho Nacional do Trabalho;
--C) o Conselho Curador do Fun9o de Garantia por Tempo
de Serviço; .

i) telecornunicaç6es, inclusive aàmini_?lração, controle e
fiscalização da utilização do espectro de rãdlofreqüências;
j) serviços postais;
IX- Ministério da Ação Social:
a) assistência social;
b) defesa civil;
c) políticas habitacionais c de saneamento;
d) radicação de populações, ocupação do_Jçrri_tQri9 e migrações internas.
SUBSEÇÕES IV

~---~ ---~-~:1 _ ~ 2~~::1 ~g 3: g:~~~:a:::;::Jêã~c~ J:!~~!~~~t~r;
1

Dos Órgãos Esp_ecífi_cos_ _
__ -,- ___
Art. 23. -São órgãos específicos -dos--MíiliSteiíOS CiviS:- -

0

-á Conselho de Recursos do Trabalho e S~guro Social;
g) o Conselho Deljóerativo do Fundude Amparo ao Tra-

f)

__

_ -::._:_::-=---- ---~,_:_ balhador;
h) ã Secretaria Nacional do Traba_lho;
a) o Consdho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana;
b) o Conselho Nacional de Política Crim_j_nai_~_p.@iten~ _ _____jU__SS!S!~taria Nk\F_ional~y P_r~yi~ência Soci31 e Compleciáriã;
---. . - -- -- - m_e!lt~~;____ ___ __ _
____ _
VII- no Ministério da Infra-Estrutura:
c) o Conselho N adorial de Trâfisito;
-a) -~i secretãiülNaCiOriai-deMiiúiSeMetalurgia;
d) o Conselho Federal de Entorpecentes; .
b) a Se,cretarja Nacional_qe_ Ene(gia_;
e) o Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criac)_ -ª-]~ffêJ"<irii!]'·~·-499P-:-~! ~:tq~: I(aiJ~portes;
ção e Expressão;
__
-_
-____ d) _<CS~CI:e:ü~fj~ ~-•~J~iooal_de C.omun_icações;
f) O Consdho Nacional dos Direitos da Mulh~r;
· · · Vlll- no Ministério da Ação Social:
g) o Conselho Naciona"I de Segurança -Pt1hlica;
a) o Consel_l19 Naciçnal_de Serviço _S_Qciàl;
h) o Conselho Nacional de Metrologia. Normatização
-:--. _!J). .?. $~9."-r~tJgii\ Nadonal.da Habitação;
e Qualidade Industrial;
c) a Secretaria Nacional de Saneamento;
i) a Secretaria Federal de Assuntos LegislativÕs;
d) a Secretaria Nac~Q_nai da Promoção_ S_oc_ial;
j) a Secretaria Nacional dos Direitos da Ci9a_dania e Jus~_
e) a SeCre-t"iria Especial de Defesa Civil;
tiça;
f) a Coordenadoria Nacion~l p~ra _Integra_ç~o _c;ia Pessoa
I) à SecrctariaNacional de Direito Econômico;
Portadora de DefiCiência.
m) a Secretaria de Polícia Federal;
n) o Arquivo Nacional;
LEI N• 8.029, DE 12 DE ABRIL DE 1990.
o) a Imprensa Nacional;
Dispõe sobre a extinção e dissolução de entidades
I I - no Ministério da Educação:
da Administração Pública Federal e dá outras provi~
a) o Conselho Federal de Educação; _
dêndas.
b) a Secretaria Nacional de EdUcação Básica;
c) a Secretaria Nacional de Educação Tecnolc;Sgica;
.• , , , , • , , ... , •••••• ~ ••• • •• ••• ·.·.·.·,.·o.-. •· •••• .-:.--.- 1 .'.!':"'"•' H •• •'••"u •'·:·. ;o;.'.'H •••••••
d) a Secretaria Nacional de Educação Superior;
e) o Instituto Nacional de Estudo~_e:_~e__11_quisas Educacionais~
_· _
-~
A,rt. _19. A.s entidªdes a aue se refere o arL 29 desta
a Cootdetrãçac:>-de ApeifeiÇOàrriento de ·pesSOãJ de Ní~ tei--Suceaer~Q_ ·as -i~~d.;Ç_õ~s _nete: referidas, nos seus direitos
vel Superior;
·
,
__e Qbrigações_ decorrentes de norma legal, ato administrativo
III- no Ministério da Saúde:
ou contrato, bem assim nas demais obrigações pecuniárias.
a) o Conselho Nacional de Saúde;
b) a Secretaria Nacional de Vigilância Sani~;iria;
.................... ----··· ........... ··~---~~--. ;--; .-.. ~ ;•..•••....-~ •• ;~ ...• •:u .; .
c) a Secretaria Nacional de Assistência ã Sã-úde;...
' ............ ··-·.
.- .:.........
................ -........•
IV- no Ministério da Economia, Fazen-da e Planeja- (A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
mento:
-- ---a) o Conselho Nacional de Política Fazendária; ·PROJETO DE LEI DACÁMARA N•137, DE 1991
b) o Conselho Monetário Nacional;
(n• 2.211/91, na Casa de origem)
c) o Comitê BraSileiro de Nomenclatura;
d) o Conselho Nacional de Seguros Privados;
(De iniciativa do_ Tribunal de Justiça do Distrito Federal
e) a Câmara Superior de Recursos Fiscà.is; ·
e dos Territórios)
9
O os 19, 2" e 3 Conselhos de Contribuintes;
Altera a Lei n• 8.185, de 14 de maio de 1991, que
g) o Conselho de Recursos do Sistema-Financeiro Naciodispõe
sobre a Organização Judiciária do Distrito Fedenal;
ral e dos Territórios, e cria a Auditoria Militar do Djs~
h) a Procuradoria-Gera] da Fazenda NaciOnal;
trilo Federal.
i) a Secretaria Nacional da Economia;
O
Congresso NaCional decreta:
j) a Secretaria da Fazenda Nacional;
Art. 1~ Os arts. 29 ; 49 e § 19 ; 9"; 18; com o acréscimo
l) a Secretaria Nacional de Planejamento;
d<?s in~isos· IX ~-_)Ç_ 5! ~-~q ~- 2 9 ; _25,_ i_nçiso~ _V- e VI; 34, §§
m) a Secretaria Especial de Política Econóillica;
2•,· 4' e 5•; 35; inciso II e § 4•; 44, § 1•; 45 e §§ 1• e 2•;
n) a Escola de Administraç-ão Fazendária; - 49, com o acréScimo de um-§ 1" e remuneração de seu parágrafo
V- no Ministério da Agricultura e Reforma Agrária:
I - no Ministéríá da Justiça:

~-----

o-

···~---·
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~·
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único para § 2~; 60, parágrafo úníco; 6fCiput; 67; 71; 75
e 78, inciso I, da Lei n• 8.185, de 14 de maio de 1991, passam
a vigorar cóm ·a seguinte i'edaÇão:

-

"Art. 2• Compõem a Justiça do Distrito Federal
--e dos Territórios: 1- o Tribunal de Justiça;
II- o Conselho Especial;
III- o Conselho de Magistratura;
IV -os Tribunais do Júri;
V- os Juízes de Direito do Distrito Federal;
VI- os Juízes de Direito Substitutos do Distrito
. Federal;
VII -os Juízes de Direito dos Territórios-;
VIII- os Juízes de Paz do Distrito Federal;
IX- os Juízes de Paz dos Territórios;
X- Auditoria e Conselho de Justiça Militar.
Art. 4~ O Tribunal d-e Justiça, com sede no DisM
trito Federal, compõemRse de trinta e um DesembarR
gadores e excerce sua jurisdição no Distrito Federal
e nos Territórios.
§ I• O Tribunal divide-se em duas Câmaras Cíveis e uma Criminal e em sete _Turmas, s-endo cinco
- ,_
Cíveis e duas Criminais.
-••••••n•••••••••"••">•«~•••••••••••••~·-~""'~~~

SEÇÃO II
Da Competência do Conselho Especial, diis Câmaras
e das Turmas
Art. 9• O Regimento Interno do Tribunal disporá sobre a organização, competência e funcionamento
do Tribunal Pleno, do Conselho Especial, das Câmaras
e das Turmas, observadas as respectivas especializações
e o disposto na Lei Orgâriica da MagistratUra, Nacional.
Art. 18. A Justiça de Primeiro Gi"all do Distritó
Federal compreende:
IX- Circunscrição Judiciária de Samambaia:
a) três Varas Cíveis;
--- ""-'
--b) três Varas de Familia, Órfãos e Sucessões;
c) três Varas Criminais e dos Delitos de Trânsito;
d) um Tribunal do Júri;
X - Circunscrição Judiciária de Paranoá:
a) uma Vara Cível;
b) uma Vara de Família Órfãos e Sucessões;
c) uma Vara Criminal, do Tribunal do Júri e dos
Delitos de Trânsito.
§ 29 As áreas de Jurisdição das CircunScriÇõeS
de Brasflia, Taguatinga, Gama, ·sobradinho, Planaitina, Braz)ândia, Ceilândia, Sam-ambaia- e Pãi-a:riOá corr~spondem as das respectivas Regiões Administrativas
do Distrito Federal, compreendendo-se as do Núcleo
Bandeirante, Guã.rá e Cruzeiro na Cii'cU:nscrição Especial Judiciária: de Brasilia.

Art. 25. Ao Juiz da Vara de Execuções Criminais compete:
V- expedir as normas de que trata o § 29 do
art. 698 do Código de Processo Penal;
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VI- prosseguir a execução de medidas de trata-mento "impostas· pe"lõ Juiz da ·vara da fnfância e da
Juventude, desde que o infrator tenha completado dezoito anos.
Art. 34. O Juiz de Direito, em suas faltas e impedimentos ocasionais, é substituído pelo da Vara da mesma competência e de numeração imediatamente superior.

··o

······§' ·:z9· ·j~i~ ·~i~· v~;~· d~· ·cs~gã~~-~-s~~~;~õ-~~ -~~;á
substituído pelo da 1~ Vara da Faml1ia; o da Vara de
Execuções Criminais, pelo da 1~ Vara Criminal da Circunscrição Especial Judiciária de Brasr1ia; o da Vara
de Registres Públicos e Precatórias e o da de Falências
e Concordatas da Circunscrição Especial Judiciária de
Brasília substituem-se mutuamente; o da Vara de Acidentes do Trabalho, pelo da 1~ Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília e o Juiz da Vara
da Infância e âa Juventude, pelo Juiz de Direito, Substituto designado.
............ -................................... ... -..-..- ..... ....... ..
§ 4• Os Juízes do Tribunal do Júri e Delitos de
Trânsito do Gama e de Samambaia serão substituídos
- - pelos das Prifileiras Varas Ciiminãis -âõ Gama e_ Sa'iiiãiiibaiil, respectivamente.
§ 5~" O Juiz da Vara Criminal de Sobradinho será
substituído pelo da 1~ Vara Cível; os Juízes das Varas
Cível e de Família de Paranoá substituem-se mutuamente; o Juiz da Vara Criminal, do TribUnal do Júri
e dos Delitos de Trânsito de Paranoá será substituído
pelo Juiz da Vara Cível da mesma Circunscrição Judiciária.
-~

Art. 35.
titutos:

;..~

Compete aos Juízes de Díreíio Subs-

II - efetuar a distribuição dos feitOs às Varas de
competência em todo o Distrito Federal e na Circunscrição Especial Judiciária de Brasília e ao Tribunal do
Júri nesta sediado.
- § 49 A distribuição dos feitds às Varas da CircunScrição Judiciária de Taguatinga, Gama, Sobra.dinho, Planaltina, Ceilândia, Samambaia e Paranoá será
efetuada pelo respectivo Diretor do Foro.

Art. 44.
§ 1~> Os_ cargos de Juiz- cíe Diiúto da CircunscriçãO-'Especial Judic~ária de BrasíJia serão providos
' ·po·r temo~âó dos Juízes de Direito das demais Circunscrisões do Distrito Federa.! ou promoção de Juiz Substi~
tuto, caso remanesça vaga não provida por remoção:
Art. 45. O provimento dos cargos de Desembargadores far-se-á por promoção de Juízes de Direito
do Distrito Federal por antigüidade e merecimento,
alternadamente, reservado um quinto de lugares que
será preenchido por membros do Ministério Público
do Distrito Federal e Territórios e advogados em efetivo exercício da profissão.
§ 19 Tratando-se de promoção por antigüidade,
a ela concorrerão os Juízes de Direito da Circunscrição
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Especial Judidáría de Bra,sília. No casQ.d;e, m~recimen
to, a lista tríplice compor-se-á de nomes escolhidos
dentre todos os Juízes, observado o disposto nas alíneas
b e c, do incisoU, do art. 93 da Cons_tihúção_FederaL _
§ 29 Os lugares reservados a mem)?nJs do Ministério Público ou da Ordem dos Advogados do Brasil
serão preenchidos dentre aqueles de notório .$a,ber jurídico e de reputação ilibada, com majs de dez anos
de efetiva atividade profisSional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas
classes.

Dezembro de 1991 ·

~arágr~f_q ,ú_nico.
O cargo de Juiz Auditor será preenGhido por Juiz de Direito dà Circunscrição Especial Juaiciária
de Brasília, ao qual caberá presidir os Conselho de Justiça
e relatar todos os processos perante os mesmos.
Art. 49 Os Cc:>nselhos de JuStiça Serão de duas espécies:
a) Conselho Especial de Justiça; para processar e julgar
os Oficiais;
b) Conselho Permane'_O.te de Justiça, pái'ã. prócessar e julgar os Praças.
Art. so O Conselho Especial de Justiça será composto
por quatro Jüfzes Militares, de patente igual ou superior à
.... .,•••..• _ _ _
do ãCuSâdo, é dO Juiz Auditor. Na falta de Oficial da ativa
Art. 49. . ....._,._... .,_., .... ~~--.---.n~-~"T""~~.-"'' coro a patente exigida, recorrer-se-á aos OficiâiS ~ITdnatíVi- _
§ 19 Aos Juízes de Direito S~bstit}J:!Q!;u;e aplica dade. O COnselho Permarü:-nte de JuStiça corilpór-se-á de quao regime de férias deste artigo,- observada a conve- tro Juízes MilitareS; escolhidos dentre Oficiais da ativa e do
Juiz Auditor.--~
niência do serviço nos termos do parágr_afo seguinte.
Parágrafo
único._
OS
Juízes
Militares
do
c-onselho
Per§ 2' ---··--··--·-·-----··---·-~------,-~~-------.
JJ;la.riente de Justiça servirão" pelo- período âe -quãtio meses
••• o
,....,
o• ••• •
seil!i_d~~:'ê sO póderão Ser de noVO· Soi'feadõs apôs o decurso
-do prazo de seis meSeS,-contados da dissolução do C_onselho
Especial Judiciária de Brasília será presidida por Juiz em que hajam figurado.
de Direito Substituto designado por ato do Presidente
Art. 6o Cada Juiz Militar çio Cq_n~el~o Especial ou Perdo Tribunal; nas Circunscrições do Distrito Federal mal)ente de Justiça ~ex:_á _um suplente e_será escOlhiõo~ juntae nos Territórios, quando houver mais de uma Vara, mente com seu suplente, por sorteio presidido pelo Juiz Audiincumbirá ao Diretor do Foro._ __
.
_ . __ . . _ tor em sessão pública.
Art. 61. Na Circunscdção Especial Judiciária de
§ 19 Os Juízes Militares dos Conselhos Especial e PerBrasília haverá um serviço de_ Distribuição de Manda- manente de Justiça serão sorteados dentre os Oficiais constantes da relação qUe deverá' ser remetida ao Juiz Auditor pelo
dos, ao qual compete:
Cpm<'!.ndo-Geral da PoiÍciâ Militar do Distrito-Federal e pelo
Art. 67. O pessoal dos sc_rviços a1,1xiliares da Jus- do Corpo de BombeirOS Militar ~do QiStrito-Federal.
tiça é constituído pelos funcionários do Qua,_dro da Jus§ 2<:> Não serão inclu(dos nª· relação os Comandantestiça do Distrito Federal e dos Territórios.
Gerais, os Oficiais em serviÇo fora _da respeCtiva CorpOração,
inclL!.sjvE; q~ A~êist~~tes :Militares e os Ajudantes de Ordem.
······A;t~·?í:~ os·~~;g~~-d~-r;{;~t~~ de- s;~r~fi;i~-d~~- . _- .Art. 79 Ao Juiz AliâÍfOi;-além da competência de que
Ofícios Judiciais serão preenchidos por bacharéis em trata o art. 21 da Lei n' 8.185, de 14 de maio de 1991, compete:
Direito, dentre os Técnicos Judiciários COD:I ~xercício
a) instalar, juntamente com ·os _Coma.ndantes-Gerais da
naqueles Ofícios, ressalvadas as situações existentes Polícia Militar e do _Corpo de Bombeiros Militar do Distrito
até 1' de março de 1980.
··
Federal a Auditoria da JuStiça Militar; _
-~·~-- b) expedir alvarás, mandados e o.utros atas, em cumpri·····~A;;:-~- Se.rá·~~;ict;;;ct·;;Pe·daÍ-a-êi~~~~~~;i. mento às deCiSÕe-s dOs COnselhos, ou no exercício de suas
ção Judiciária de Brasília.
próprias funções;
....-....
... ,.. ----· .... ......
...":..---.
..._....,___ .c) conceder habeas corpus, quando a coação partir de
Ar!. 78. . ....... -·-·-·----·-·------·---w·r--·-.. ----- ., _ autoridade administrativa Ou judiciária niílitar, ressalvada a
I --Circunscrição Especial Judiciária de Brasflia:
competência do Tribunal de Justiça;
d) _exercer supervisão administrativa dos serviços da Auditoria e o poder disciplinar sobre servidores que nela estiveArt. 2Ç> A Justiça Militar do Distrito Federal!! dos Terri- rem lotados, respeitada a competência da Corregedoria de
tórios será exercida.:
Justiça.
I - pelo Tribunal de Justiça em segundo grau;
Parágrafo único. O Juiz AuditOi'_e. o 1'resídente do Tri!l-pelo Juiz Auditor e pelos Conselhos_ de Justiça.
bunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Brasília substi§ 1~ Competem ã Justiça Militar o processo e o julgatuem-se mutuamente.
mento dos crimes militares, defiriido_s em lei. praticados por
Art. 89 A Justiça do Distrito Federal e serviços auxiliaOficiais e Praças da Polícia Militar do Distrito Federal e do
reS-cõinpõem-se
dos cargos discriminados_ OQS_An_e_xos desta
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.
§ 2<:> Os feitos de competência da Justiça :Militar serão lei.
processados e julgados de acordo com o Código de Processo
Art. 9~ As despesas decorrentes da execução desta lei
Penal Militar (Decreto-Lei n• 1.002, de 21 de outubro de correrão à conta das dotações orç~entárias consignadas em
1969) e, no que couber, respeitada a competência do Tn"bunal favor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territóde Justiça, pela Lei de Organização Judiciária Militar (Decre- rios, ou de outras para esse fim destinadas.
to-Lei n• 1.003, de 21 de outubro de 1969).
Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publiArt. 3• A Justiça Militar será composta de uma Audi- cação.
to_ria_ e dos_ Conselhos de Justiça, com sede em Brasflia e
Art. 11. Revogam~se as disposições em contrário.
jurisdição em todo o Distrito Federal.
.,.,.,.....,_,~-···~-~-,__...-:--"""""l'"""!:~··-~··

ru-~~----~- ••.<~r'!.n ~! -~~ n•~-----·~-'t"~"'"
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ANEXO I

QUADRO DA MAGISTRATURA DO DISTRITO FEDERAL
SITUAÇÃO PROPOSTA
N2 DE CARGOS

DENOMINAÇÂO
DESEMBARGADOR
JUIZ DE DIREITO
JUIZ SUBSTITUTO
JUIZ DE PAZ

-

-

31
118
95
15

ANEXO II
GRUPO DE DIREÇÃO

E ASSESSORAMENTO SUPERIORES

SITUAÇÃO PROPOSTA
DENOmNAÇÃO

--

DIRETOR DE SECRETARIA
CONTADOR-PARTIDOR-DISTRIBUIDOR
ASSESSOR DE DESEMBARGADOR
DEPOSITÁRIO-PÚBLICO _

N2 DE CARGOS
132
13
31
17
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ANEXO III
SERVIÇOS AUXILIARES DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS
SITUAÇÃO PROPOSTA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
CATEGORIAS FUNCIONAIS
Técnico Judiciário
Oficial de Justiça Avaliador
Taquígrafo Judiciário
- ·Insp. de Segurança"Judiciária
Auxiliar Judiciário
Assist. Taq. Judiciário
Atendente Judiciário
Ag. Segurança Judiciária
Médico
OdontÓlogo
Assistente Social - -PsicÓlogo
Bibliotecário
Contador
Administrador
Engenheiro
Arquiteto
Técnico de Contabilidade
Desenhista
Telefonista
Ag. Tel. e Eletricidade
Ag. Cinef. Microfilmagem
Aux. Op. Serv. Diversos
Auxiliar de Enfermagem
Analista de Sistema
Programador
Operador de Computação
Perfurador Digitador
Art. de Mecânica
Art. de Elet/Comunicação
Art. de Carp. Marcenaria
Art. de Artes Gráficas

CÓDIGO
TDDF-AJ-021
TJDF-AJ-025
TJDF-AJ-023
TJDF-AJ-027
TJDF-AJ-022
TJDF-AJ-028
TJDF-AJ-024
TJDF-AJ-026
TJDF-NS-901
TJDF-NS-909
TJDF-NS-930
TJDF-NS-907
TJDF-NS-932
TJDF-NS-924
TJDF-NS-923
TJDF-NS-916
TJDF-NS-917
TJDF-NI-1042
TJDF-NI-1014
TJDF-NA-1044
TJDF-NA-1027
TJDF-NI-1033
TJDF-NA-1006
TJDF-NI-1001
TJDF-PR0-16'01
TJDF-PR0-1602
TJDF-PR0-1603
TJDF-PR0-1604
TJDF-ART-702
TJDF-ART-703
TJDF-ART-704
TJDF-ART-706

N2 DE CARGOS
473
350
27
30
958
40
455
190
07
04
15
05
02
08
15
01
02
11
02
52
44
06
42
06
01
02
04
06
05
09
07
15
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objetivo maior, todos os equipamentos urbanos indispensáveis
estão sendo instalados.
Brasília-DF, 8 de novembro de 1991
A co-nsolidação de uma comunidade harmónica reclama
a presença atuante e firme da Justiça, permitindo que os confliSenhor PreSidente,
Em observância ao disposto rro § 1~do art. 125 da Cónsti- tos ·-.rece_bam -prorita- e eficaz solução. Importa aproximar a
tuião Federal, e inciso XXI do art. s~ da Lei no:> 8.185, de justiça do povo, conhecer seus problemas, suas angústias e
14-5-91, apraz-me encaminhar, porintermêdio de Vossa Exce- aspirações. Deve o Judiciário se inserir na textura social da
lência, para submissão ao exame dessa Casa Congressual, comunidade a que serve.
o anexo Anteprojeto de Lei que altera a Lei_n" 8.185/91,
O empenho do Governo do Distrito Federal na pessoa
relativa á OrganizaçãO Judiciária do DistritO Federal e dos do __Ex') Sr. Gover:naôor, Dr. Joaquim Domingos Roriz, esfá
TerritóriOs, nos termos fundamentados na exposição de moti- a reclamar que o Poder Judiciário compreenda o momento
vos que o acompanha.
históricO de que irrompem essas gigantescas modificações da
CUmpre-me, na opOrtunidade, encarecer o valoroso em- paisagem humana e física do Distrito Federal, representadas
penho pessoal de Vossa Excelência por sfriiCSffiO e ·po-r- seus pela implantação dos novos núcleos populacionais, e proponha
pares no sentido da viabilização. No menor lapso de tempo medidas adequadas, rápidas e eficazes, com vistas ao atendipossível, da votação nessa Casa deste Anteprojeto, por ser mento das suas necessidades.
ele da maior importância para a prestação ju-riS:akional conve_A proposta ora apresentada faz público reconhecimento
niente à comunidade do Distrito Federal, cujas car~ncias se de uma realidade extremamente dinâmica e busca oferecer,
no campo da prestação jurisdicional, uma estrutura míriima
acentuam.
Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência os pro- para que o Poder Judiciário não se coloque em posição de
omissão perante ·o novo desenho populacional indentificado
testos da minha mais alta estima e elevada consideração por aquelas comunidades. Não pretende sugerir uma estrutura
Desembargador- Valtênio !.\,tendes_ Cardoso, Prç_~idente.
ExcelentísSiino Senhor Presidente do Tribunal de Justiça ideal, mas apenas uma que· se revele possível na atual conjuntura do País.
do Distrito Federal.
Para Samambaia é recomendada a criação de três Varas
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, em
cumprimento do_ encargo que a mim foi cOnfiado na sessão Cíveis, três- de Fairiüia, três Criminais (com competência, inadministrativa de 8-10-91, o anexo anteprojeto de lei, que clusive, para- Delitos de Trânsito) ·e um TfibUnal do Júri,
modifica a Lei n' 8.185, de 14 de maio de 1991, e cria a o Paranoá receberá, segundo a proposta, uma Vara Cívil,
Auditoria Militar da Justiça do Distrito Federal e dos Terri- Urrl:a_Vara de Família" e uma Vara Críminál, com competêndã,··
inclusive, para julgar os Delitos de Trânsito e funcionar como
tórios.
Visa o Anteprojeto a adequar a Orgariizaçãá Judiciáriã Tribunal do Júri.
às profundas alterações ocorridas no Distriti::i Federal nos últiEm ambos os casos, a estrutura indicada leva em conta
mos cinco anos, de tal maneira expressiVa ·que tornam insufi- o fator populacional, merecendo, cóiltudo, registrar, que o
ciente e superada a organização atual. Não é irrelevante assina- Tribunal de Justiça, de imediato, por falta de Juízes e de
lar que o anteprojeto de que resultou a Lei n" 8.185/91, aludi- meios mate"riais, não terá condição de instalar todas as Varas
da, consumiu quase cinco anos nos estudos promovidos pelo a serem criadas. Isso somente será possível no espaço de dois
Tribunal e na tramitação no Congresso Nacional. Daí decOrre ou ma-iS- ailós.
Cuida também o AnteprojetO de criar duas novas turmás
sua inadequação ao momento atual.
Três sãõ as modificações básicas da proposta, a saber, cíveiS. Elas são- indispensáveis. Já se assinalou, nesta exposição, o longo tempo de tramia criação:
a) das Cii'cUri-SCrições Judiciárias de Samambaia e do_ P_a- tação dos estud_os de que originou a· vigente Lej ci_e Qrganiranoá;
- zaÇão JUdiciária. O lento desenrolar desse procesSO- fez com
b) de duas Turmas CíVeiS; ·mais um cargO de Assessor qi.Ie a nova-lei já viesse a lume defasada, desajustada diante
para cada Desembargador;
da realidade do movimento de processos em Segunda Instância. Anoto, à guisa de exemplo, após levantamento estatístico
c) da Auditoria e Conselho de Justiça Militar.
A cidade satélite de Samambaia (RA.XII} foi criada ofi- feito a meu pedido, que, no primeiro Semesfre--dO corrente
cialmente pela Lei n' 49, de 25 de outubro de 1989. Está ano-forense, cada membro das duas "Turmas Cíveis existentes
situada ao _sul de Taglratinga e Ceilândia, às margens da recebeu, exclusivamente na qualidade de Relator, quinhentos
BR-60, compõpulação que ultrapassa os200.000 habitantes. e Vinte" e três prOce-ssos e quase oUtro t3.nto como Revisor.
A cidade satélite do Paranoá (RA-VII) resultou do assen- Aí não se .arrolam_ o_s processos de competência originária
tamento da população da antiga Vila Paranoá~ ãs margens do Tribunal, como mandados de segurança, açóes rescisórias,
do Lago Paranoá, bem como de outras procedências, criada embargos infringentes, embargos d~~l3:ratófios, ag~avos"r~gl~
ou legalizada, juntamente _com a cidade-satélite de_ Samam- mentais, maté1i3:s administrati_vas e _r~cl!rSO§ crirriiriàiS--de que
baia, pela mesma legislação, tem uma populaçãÕ eStimada em casos esPecífiCos; têín; às vezes', que paitidpar oS ilttegrantes àas Turmas CíveJs._Tal_volume de trabalho e"cede a capaciem 80.000 habitantos.
Essas duas cidades ·satélites representam irigeiile -esforço dade física- -dos integrantes deste Tribunal, ainda mais por
do Governo do Distrito Federal no sentido de proporcionar ser crescente o número de feitos. A instalação de mais uma
às populações carentes condições de vida condignas em áreas Turma Cível, criada pela Lei n9 8.185/91, de forma alguma
básicas -de saúde, educação, moradia, trabalho e transporte. haverá de corrigir esse desequilíbrio, p-oiS,- ãirida assim, mesmo
Prossegue o Governo local investirido imensos recursos fina,n- instal~da a nova Turma, o número de processos ainda restará
ceiros para dotar ·essas cidades-satélites de infraestrutura ade- desproporcional ao número de Desembargadores.
Não se ignora o momentO crítiCO por que passa a Nação,
quada, com vistas a consolidar uma comunidade sadia e voltada para a valorização da pessoa humana. Na busca desse em face da escassez de recursos financeiros. Todavia, não
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se pode colocar as qucst6es do acesso do cidadão à Justiça básicos da proposta, visando tão-somente sistematizar Õtexto
sob essa ética. O Estado não pode negar ao cidadão o atendi- e lhe dar coerência.
mento mínimo indispensável a lhe assegurar () exercício de
O artigo 2o foi acrescido dos irlcisos II e X. para inserçiio
seus direitos. O incremento populacional, a crescente comple- do "Conselho Especial" (art. 93, XI, da C.F.) e da "Auditoria
xidade das relações sociais e o anseio fundamental do exercício e Conselho da Justica Militar".
da cidadania impõem uma prestação jurisdicional técnicamenO Tribunal paSsa a dividir-se em duas Câmaras Cíveis
te de elevada qualidade, bem assim pronta e célere resposta
e uma Criminal e em sete Turmas, sendo cinco Cív~is e duas
às necessidades do povo.
Releva apontar que a ampliação da Primeira Instância Criminais, nos termos do § 1'·' do artigo 4n, dispondo o Regiconstituiu fator específico do aumento do número de recursos mento Interno sobre a sua organização e cotttpetência, confor~
ao-Tribunal. Não se pode deixar de consjgnar, ainda, que me acentuado no artigo 9".
O inciso V do aft. 25 tem a sua redação alterada para
o Poder Judiciário tem sido sistematícamerite critiCado pela
morosidade e ineficiência, muitâsve:zes âe forma-ii-reSponsável "§ 2" do artigo 698 do Código de Processo Penal", conforme
por quem não lhe conhece a frágil estrutura, outras vezes, nota de "rodapé".
e até mesmo, por altas autoridades da Repúblíca que, camuO § 2' da· artigo 34, inciso II do artigo 35, § 1"' do artigo
flando a própria responsabilidade no contexto da vida nacio- 44. § 1"' do artigo 45, § único do artigo 60, artigo 61, artigo
nal, comodamente atribuem à morosidade da J ustíça a sucum- 75 e inciso I do artigo 78 são objetos de pequena alteração,
bência de suas propostas c de seus deveres descumpridos. para compatibilizá-los à redação do inciso II do artigo 78
Todavia, a causa ·maior e determinante dessa morosidade tão (Circunscrição Especial J udicíária de Brasilia), já que os vocá~
decantada, reside na extraordinária desproporção entre o re- bulos Especial e Judiciária não consta(m) da redação daqueles
duzidfssimo número de Juízes e a sempre crescente avalanche dispositivos. Idêntica providência foi adotada em relação ao
de açóes judiciais que têm o dever de processar e decidir, artigo 71, modificando a sua redação.
no indeclinável empenho de compor os interesses em conflito,
No § 2° do artigo 34 foi introduzida a substituição do
mister indispensável à paz social e à sobrevivência das instiJuiz
dc:t
Vara da Infância e da Juventude, pelo Juiz de Direito
tuições.
Substituto designado.
Com a presente proposta, está- o_ JudiciáriO local a dar
No artigo 49 foi acrescentado o § 1" definindo o gozo
o primeiro pàSso, nos limites do que lhe é dado fazer, para
reverter o quadro atual e aparelhar-se para o adequado e de férias pelos Juízes de Direito Substitutos, observada a con~
desejado cumprimento de suas relevantís~imas funções, pelo veniência do serviço, nos termos do parágrafo 2~- este em
substituição ao § único -já que, diferentemente do que
menos para os próximos ·alguns anos.
previa a Lei n~ 6.750/79, para esse caso, a atual é lacunosa.
Atualmente, apenas o Desembargador do Tribunal de
De acordo com os Anexos, os Quadros de Pessoal efetivo
Justiça do Distrito Federal, dentre os diversos órgãos integrantes da Justiça da União, contam com som<:nte_ um~ assessor._ hoje existentes (da Secretaria dos Ofícios Judíciil1s e dos_'ferii- -Todos os integrantes dos demais Tribunais Federais, contam tóriós), sãO uriificados em um só quadro.
Nesta proposta, assim como Oa situação atual, tal como
com diversos assessores. Isto, além de representar valiosa
ajuda aos magistrados das instâncias revisoras, minimiza os demonstiada, não se cogitou do pessoal integrante do Quadro/
custos de criação, instalaÇão e funcionamento de novos Gabi- Tabela Unica de Empregos, ex-celetistas, hoje estáveis e não
netes, em número que a real necessidade, efetivamente, exige. estáveis, nos termos do art. 19 e § 1"' do ADCT, em número
Por isso, e para atender à antiga necessidade~- suprindo a de 325, conforme Anexo IV.
indiscutível falta em nosso quadro, é que o projeto cria mais
A existência de três Quadros de Pessoal, com lotações
um cargo de Assessor de Desembargador, elevando para dois, próprias -que não se comunicam, cria entraveS em relação
quantidade sabidamente ainda insuficiente para o melhor de- à lotação, interpretação diferenciada da legislação vigente resempenho das tarefas múltiplas afetas a cada Gabinete.
lacionada com pessoal; duas Comissões de Progressão e As-Contém, ainda, o Anteprojeto, proposta de criação da cenção Funcionais utiliza!]dO procedimentos e interpretação
Justiça Militar na estrutura da Justiça do DistJjtQ Federai divergentes, bem como a necessidade de utilizar-se o instituto
e dos Territórios, cóni" finalidade d~ julgar _e processar os da transferência para deslocar o servidor de um quadro para
Policiais Militares e os in_tegrantes do Corpo de B.ombeiros outro, quando esse procedimento poderia ser efetivado meMilitares do Distríto Federal, por prática de crimes militares. diante remoção, se forem ele_s__ unlfkados, com a substituição,
Justifica-se a medida, por sinafde baixo custo, pela neces- no Anexo II (Lei 8.185/91) da expressão "Secretaria do Tribusidade de, a exemplo de quase todas as Unidades Federativas, nal de Justiça do Distrito Federal" por Tribunal de Justiça
submeter os membros daqueles importantes segmentos sociais do Distrito Federal, conforme é apresentado no Anexo do
a uma jurisdição especializada, exercida por um Juiz de Direito Anteprojeto.
Essa solução traria reflexo favorável em outras situações
e por Oficiais Militares conhecedores da realidade onde se
insere o eventual infrator. Trata-se de julgamento I;llisto, onde de cunho burocrático, tais como, elabora,ção d_e escala de
se alia o rigor técnico, pela atuação do _Juiz Auditor, Juiz férias, informação 1 proposta de concessão de benefícios e vande Direito da Circunscrição Especial Judiciária qe Brasília, tagens aos Servidores, duplicidade do exercício de funções,
dotado de maior experiência, ao exame -do fato de maneix:a etc.
mais precisa por nreio da vivência dos quatro membros MilitaNo artigo 73 foi excluída a expressão ... "e mais trinta
res dos Conselhos de Justiça. Ademais, a medida constitui cargos de Assistente de Taquígrafo, Referência inicial
anseio de longa data de todos aqueles Militares.
NM-26", por ser outra a nomenclatura, conforme consta do
Cabe observar que o Anteprojeto de Lei introduz adapta- __ Anexo. Foi suprimido o § único porque o regime jurídico
_ções de outros dispositivos da Lei n"' 8.185/91 aos trés pontos do servidor já está definido no art._68.
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Certo de haver cumprido o honroso encargo, re'!lovo a
Vossa Excelência protestos de alto apreço e especial consideração.
de 1991.- Natanael Caetano,
Brasília-DF., em de
Desembargador.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 8.185, DE 14 DE MAIO DE 1991.
Dispõe sobre a organização judiciária do Distrito
Federal e dos Territórios.

........... -----·-·······--LivF:ciT.....

~~~

..

·~···-··---·

....

Da Estrutura da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
TÍTULO I
Das Disposições Preliminares
······A;t_--2~···c~·~pa~;~~-:r~~~ú~-~·ct-:;-n·i~trtto--FJ~~~--~~ct~~
Territórios:
I - o Tribunal de Justiça;
II - o Conselho da Magistratura;·
III- os Tribunais do Júri;
IV- os Jufzes de Direito do Distrito Federal;
V- os Juízes de Direito Substitutos do DiSt!fto Féde.fal;
VI- os Juízes de Direito dos Territórios;
VII -os J ufzes de Paz do Distrito Federal;
VIII- os Juízes de Paz dos Territódos.
•' '' • • • •' '• • • • • • • • • • • • • ·~· • •_• • ••• • ••••• • • • ••- • • •• • • • • • o.n"'"':"""'''' • '--'--'~'~ •~"-"''

TÍTULO II
Do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
CAPÍTULO I
Da Composição
Art. 49 O Tribunal de Justiça, com sede no Distrito
Federal, compõe-se de vinte e três desembargadores e exerce
sua jurisdição no Distrito Federal e nos TerritQrios.
§ 19 O Tribunal divíde-se em uma Seção Cível e uma
Criminal e em cinco Turmas, sendo três Cfveis_e duas Criminais. As Seções compõem-se dos inteirântes das Turmas, observadas as respectivas áreas de especialização e serão presididas pelo Vice-Presidente, que não exercerá as funções de
Relator e Revisor.

...... " ... " .__,, ______êAPfTiJi:'éi 'ii" .............. -----· ... -.
Da Competência
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CAPÍTULO I
Da Composição e da Competência

............................................................... ,............... .
Art. 18. A Justiça de Primeiro Grau do DistritOFederal
compreende:
I - Varas com competência em todo o território do Distrito Federal:
a) oito Varas de Fazenda Pública;
b) uma Vara da Infância e da Juventude;
c) urna Vara de Execuções Criminais;
d) uma Vara de Falência~~ Co_n_cqrda!as;
_
e) uma Vara de Registras Públicos e Precatórias;
f) uma Vara de Acidentes do Trabalho;
g) quatro Varas de Entorpecentes e Contravenções Penais.
II- Circunscrição Especial Judiciária de Brasília;
a) vinte e cinco Varas Cíveis;
b} sete Varas de Familia;
c) uma ~ara de órfã9.s ~ S~cessões;
d) um Tríounal do Júri; ·
· ·
e) dez Varas Criminais;
_
f) três Varas de Delitos de Trânsitç;;
III- Circunscrição Judiciária de Taguatinga:
a) cínco Varas Cíveis;
b) quatro Varas de Família, Órfãos e Sucessões;
c) um Tribunal do Júri;
d) cinco Varas Criminais.
IV- Circunscrição Judiciária do Gama:
a) duas Varas Cíveis;
b) urna Vara de Família, Órfãos e Sucessões;
c) duas Varas Criminais;
d) uma Vara do Tribunal do Júri e dos Delitos de Trânsito.
V- Circunscrição Judiciária de Sobradinho:
a) duas Varas Cíveis;
b) uma Vara Criminal, do Tribunal do Júri e dos Delitos
de Trânsito.
VI- Circunscrição Judiciária de Planaltina:
a) uma Vara Cível;
b) uma Vara Criminal, do Tribunal do Júri e dos Delitos
de ~rânsito;
_
VII- CfrCUnScrição Judiciária de Braslândia:
a) uma Vara de Competência-Geral.
VIII- Circunscrição Judiciária de Ceilândia:
a)" três Varas Cíveis;
- --b) quatro Varas de Famt1iã, Órfãos e SucessQes;
c) cinco Varas Crimiilais;
d) um Tribunal do Júri;

••••••••••••••••••••••••••••••u""'••••••••--•H••~-·--•-"•-••..,.••••••••••

SEÇÁO II
Da Competência das Turmas
Art. 9~ O _Regimento Interno do Tribunal disporá sobre
a competência do Plenário, das Seções e das Turmas, observadas as respectivas especializações e o disposto na Lei Orgânica da Magistratura Nacional.
................... ..... ....................... .. _·-:_· .......... ........ .
~

~~-

·~·

~-

_

TÍTULO III
Do Primeiro Grau de Jurisdição no DistritO Federal

§ 1~ As Varas da mesma especialidade obedecerão a
numeração ordinal.

§ 29 As áreas de jurisdição das Circunscrições de Brasília, Taguatinga, Gama. Sobradinho, Planaltina, Brazlândia
e Ceilândia correspondep.1 às das respectivas Regiões _Administrativas do Distrito Federal, compreendendo-se as do Núcleo
· Bandeirante, Paranoá, Guará e Cruzeiro na Circunscrição
de :STitfõilia e a de Samambaia na de Taguatinga.

........................................

~···················--·--···_,

...........

-
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DIÁRIQ_I?.OCONG_RE$SONACIONAL(Seção II)
CAPÍTULO III

Do Tribunal do Júri
• • • • • • -~-··· ••••••••• ~-- •• ~~"'"''~..,...,:-o ,o.;. ,,;.,.o,.;, ••••••• ~ .. ~---~~- ••• : •••••-,-;;-••••••

Art. 21. Ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri compete:
I - processar os feitos da competência _Q9 Tribunal do
Júri, ainda que anteriores â propositura d<i ação penal, até
julgamento final;
II- processar e julgar habeas corpus, quando o crime
atribuído ao paciente for da competência do Tribunal do Júri;
III -exercer as demais atribuições previstas nas leis processuais.
Parágrafo único. Junto a cada Tribunal do Júri oficiará,
sempre que possível, um Juiz de Direito Substituto . que terá
competência para a informação dos processos sem_ pr"ejufzo
de outras atribuições que lhe sejam cometidas pelo Titular
da Vara.

II- efetuar a distribuição dos feitos às Varas de competência em todo o Distrito Federal e na Circunscrição Judiciária
.q_e _Bra~lJia e ao Tribunal do Júri nesta sediado .
. ................. "........ ~-- •• : .......... ; •• :.-.... '. •· .-.. -~L·.;-:':.:,;;":'.~-';?:-:...... .

§ 49 A distribuição dos feitos às Varas da Circunscrição
Judiciária de Taguatínga, Gama, Sobradinho, Planaltina e
Ceilândia será feita pelo respectivo Diretor ?? Fc;;,~.••...•. -•. ,;.n.·..... ~ ......... ~ •• ~·''-•·-·~~ ••.. ;;;,.-.. s •••.....•• ;. ..-. ~-.,; •...•

TfTULOIV
Dos Magistrados

. .......................... ~ ... ; .................................. ,; ........ .: ... .
CAPfTULOII
Do Provimento dos Cargos

• • • • • • o • ·~• • ••• ••-'• •• •"• o,,..._.::_....,._,, u-._....:..,,_--.,, •• •~• • .:__;~ o..OJ-~:'..-,.·, • •"• •• ~. • •••• •

Art. 44. O preenchimento dos cargos de Juiz de Direito,
rias Cin::uncriç6es de Tagua_~~ng~, __G_ama, Sobradinho, Planaitina:, Br:izlândia e Ceilândia far-se-á por promoção de Juízes
Substitutos do Distrito Federai.
§j_~_ Os cargos de Juiz de Direito da Circunscrição EspeArt. 25. Ao Juiz da Vara de Execuções Criminais compete:
ç,iaL4e-J?xasi1i(l_serão providos por remoção dos Juízes de
.n.-.~.- ..-~.w ..... .,. •. -,_ __ ,__,__,_""'.~--~--'.~-..... :-* •• ~ ....."~·-"--···:~.......
Direito das demais Circunscriç6es do _Dis~rito Federal ou proV -expedir as normas de que trata o§ 2° do art. 689 moção de Juiz Substituto, casO remanesça vaga não provida
do Código Penal;
por remoção,
VI -prosseguir a execução de medidas de tratamento
...........-.~.............-............. , .. : ......... ".· ...... : ....~:;.~ .. -.-.-.:.
impostas pelo Ju~z de Menores, desde que o infrator tenha
Art. 45. O provimento dos cargos de Desembargadores
completado dezOJto anos__
_ ~ __ _:__ ..llit:-.§.~.::-_á_por pr~:Hpçção de Juízes de Direito do Distrito Federai
............. ~ ... .- ...~~~~--···---=~:.- ..... ".-.. .-.;...,."_,,;.;;..._ ____~·----·· por antigüidade e merecimento, alternadamente, reservado
um quinto de lugares que serão preenchidos por advogados
em efetivo exercício da profissão e membros do Ministério
CAPÍTULO V
Público do Distrito Federal e Territórios, todos de notório
Das Substituições
merecimento e idoneidade moral, com dez anos, pelo menos
de prática forense
§ 1~ Tratando-se de promoção por antigüidade, a ela
Art. 34. O Juiz de Direito, em suas faltas e impedimentos ocasionais,_é substitUído pelo da Vara da mesma com- concorreráo os Juízes de DireitO da Circunscrição Judiciária
de BraSI1ia. No caso de merecimento, a lista tríplice comporpetência e de numeração imediatamente superior.
. -. - '
.
.
se-á de nomes escolhidos dentre todos os Juízes, observado
····§-·i;···O"J~i~-ct~-v~;~-ct~--ó~r~-;~~-s~-~~~~;~;;;;~;~t;;ti- o disposto-nas alíneas be cdo inciso II do art. 93 da Constituição
tuído pelo da P Vara de Família; o da Vara de Execuções Federal.
Criminais, pelo da 1~ Vara Criminal da_Circunscrição Judi§ 2~ Os lugares reservados a membros do Ministério
ciária de Brasília; o da Vara de Registros Públicos e Precató- Público ou da Ordem dos Advogados do Brasil serão preenrias, pelo da de Falências e Co~cordatas_ e e~te pelo_ da 1' chidos dentre aqueles com mais de dez anos de carreira e
Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasíliii_;_o_da Vara de advogados de notório saber jurídico e de- reputação ilibada,
de Acidentes do Trabalho, pelo da 2~ Vara Cível da Circuns- com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, indicacrição Judiciária de Brasília; o Juiz do Tribunal do Júri, pelo dos em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes.
. _ -- ~- .
da Vara de Execuções Criminais .
.. .. .. .~·' ...... ~--· ..... -.~ ......~~~~- ... : ..................... ... ~·-~--:· .;~:.... ...___,.,.;. ..•.~
§ 4~ o-_Juiz do Tribunal do Júri e Delitos de Trânsito
.
. - .
...............................
do Gama será substituído pelo da 1~ Vara Criminal; o Juiz ................ ...........................
da Vara de fanu1ia, Órfãos e Sucessões será substituído pelo
da I• Vara Cível.
§ 5• O Juiz da Vara Criminal de Sobradinho será substituído pelo da 1~ Vara Cível.
.......... ,-..,_ ...............,. ....... ~ ........... :" ... .... ~ :.;:;_,. ~·-~:::·:~ ... -·~
Art. 49 OS Juízes de Direito do Distrito Fede-raL~ os
Juízes de Direito dos Territórios gozarão fériãs c6h!tivas nos
CAPÍTULO VI
períodos de 2 a 31 de janeiro e de 2 a 31 de julho.
Dos Juízes de Direito Substitutos
Parágrafo único. Durante o período de 20 de dezembro
a 31 de janei_t:_o bem como nas férias coletivas e nos dias
Art. 35. Corilpete áos Juízes de Difeúo Substitu~os:
' .... -·---- ......... '·-·· .. h"'~"'---~-· .................... ; .. --~- ... -·';·; .. - . _eril qlleiiaõ houver expediente for:ense a Corregedoria regu- _
SEÇÃO II
Da Vara de Execuções Criniinais-

........ d

•••

··

-

~

.......

....

'

-.~.-.

'
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!ará o plantão judiciário, designando Juízes para conhecer
de medidas urgentes_ em geral.
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Art. 71. Os cargos de titulares de serventias judiciaís
serão ohrigatoriamente preenchidos por Bacharéis cm DireitQ.. ressalvada a situ_ação dos atuais titularçs.

LIVRO II
Dos Serviços Auxiliares

LIVRO III
Das Disposições Gerais Transitórias

···························--···:r-i.Yüi:o"ii···········~-··················

Da Competência

Art. 75. Será considerada especial a Circunscrição de
BrasíJia
'
'
'·--.........................................................
..... , ....'" ........ -..
~

CAPÍTULO II
Dos Ofícios Judiciais

Art. 78. Ficam críadOs no Distrito Federal os_seguintes
CartórioS Estrajudiciais:

Art. 60. Ao Cartório de Distribuição inc1,1mbe 9 -p-rocessamento e o registro da distribuição dos feitOs aos diversos
juízes c o registro geral dos protestos de títulos, mediante
comunicação dos tituláres dos respectivos Ofícios cabendo-lhe
o fc•rnecimento de certidões.
-Parágrafo único. A distribuiça:·o na CircüÕscr-iÇ-ão de
Brasília será presidida por Juiz de Diieito Substituto designado
por ato do Presidente do Tribunal; nas Circunscrições l_:lo D~s
trito Federal e nos Territórios, quando houver mais de uma
Vara, incumbirá ao Diretor do Foro.
Art. 61. Na Circunscrição Judiciária de :SrasíJia haverá
um Serviço de Distribuiç3o de ManeJados, ao qual compete:

TÍTULO III
Do Pessoal
CAPíTULO I
Da Classificação
Art. 67. O_ pessoal dos serviços auxiliares da justiça é
classificado em: _
I - funcionários do quadro da Secretaria e' Subsecretarias
do Tribunal de Justiça;
II- funcionãríõs-ao ·quadro dos ofício_s_ jUdiciais do Pistrito Federal;
III- funcionários do quadro dos ofícios judféfáiS i:foSTerritórios;
IV - serventuários sob regime especial, não remunerados pelos cofres públicos, a saber:
a) Oficiais -ae Notas;
b) Oficiais de '?rotesto;
c) Oficiais de Registras Públicos;
d) Empregados de Ofícios Extrajudiciaisdq Distrito Fe·
deral;
_
-- e) Empregados de ÓfídOs Extrajudicíã:is--aos-Terii~órios
•• • • • u•••••

••~•

•• •

··~~~---_....___,...,.,_.~-~-

•'

••~ ·~·

• •_• •• • • • • ••••• '." ••••.,-• • • •• • ••• • •

CAPÍTULO li
Do Regime Jurídico dos Servidores da Justiça

SEÇÃO ÚNICA
Do Provimento dos Cargos
oooO

o-~~---~-~--~--

...

O~--

o

'A--~-~~-~-

o• ••••0 O Oo' o

o'-'-"'-'"''·-·~

Oo-~~-~---- O

·. . _i~

·ê • -· Ci~~-~~~~ri~K~

"i ~cti~·i:á;t~· ct~· s·;~~~ii~-: ·····, ··········, ·····-~

a) um de Registro de Irnóveís, abrafliendo a área ter.~úo'
rial das Cidades·Satélites dó Guará (I e II) e Núcleo Bandei·
rante;
b) um de Protesto de Títulos;
c) i:.lm de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas
Jurídicas;
·
d) um de Notas, com sede oa_Asa Nort~.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTJTUIÇÀO N' 239, DE
.
.
19ft
.
(N• 45/91, na Câmara dos Deputados)
Dá nova redac;ão ao art. 16 da Constituição Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal)
nos termos do§ 3<:> do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:
Artigo único. O art. 16 da Constituição Federal passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 16. A lei que alterar o processo eleitofal
só_ entrará-em vigor se promulgada até um ano antes
da eleição."
PARECER N' 2, DE 1991
A Comissão Especial destinada a apreciar a Proposta
de Emenda à Constit_r.üç~o n<.> 45, de 1991, que "dá nova redação ao art. 16 da Constituição Federal, em reunião r~alizada
hoje, em 12 de novembro de 1991, aprovou unanimemente
a redação para apreciação em segundo turno oferedda pelo
Relator da Proposta de Emenda à ConstitUição n? 45, de 1991.
EstiVê"ram·presenres Os seguínre-s Senhores Deputados:
Roberto Magalhães, Jurandyr Paixão, João Almeida, Adylson
M9tta, Eden Pedroso, José Dirceu, Nilson Gibson, Roseana
·
Sarney e Vital dQ Rego.
Sala das Comissões, 12 de flOVembro de 1991. -Deputado Roberto Magalhães, Presidente - Deputado Jurandyr
Paixão, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- O Expediente
lido va'i à 'publicação. bo Expediente lído, consta a Proposta
d_e Emenda à Con_stituição,_ que está sujeita às disposições
específicas constantes dos artigos 354_ e seguintes d_9 .Regimento Interno.
Os Senhores Líderes deve_rão encaminhar à Mesa os no-~e.~ dos integrantes de ~uas B~n~~as, que deverão compof,
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de acordo com a proporcionalidade partidária, comissãÕ de
16 membros incumbida do exame da matéria, para emitir
parecer no prazo de 30 dias imprortogáveis. Dessa comissãO,
que a Presidência designará dentro de 48 horas, deverão fazer
parte, pelo menos, sete membros titul{lres d.a, Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania. (Pausa.)
Sobre a mesa, comünitação que vai ser lida pelo Sr. 1~
Secretário. É lida a seguinte
Brasflia, 12 de dezembro de 1991
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de acor~
do com o disposto no artigo 39, aünea a, do Regimento Interno
do Senado Federal, que me ausentareLdos trabalhos desta
Casa a partir de 31.de_dezembro do corrente aQo, para breve
viagem ao estrangeiro.
Atenciosas saudações, - Divaldo Suruagy, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A comunicação lida vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
1~'Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 935, DE !991
Excelentíssimo Senhor Presidente do SenadO Federal.
Nos termos do artigo 58, § 3o, da Cop$tituição.. combinado
com os arts. 145 a 152 do Regimento Interno, requeremos
seja constituída Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada
a investigar a situação atual da evasão fiscal no País, sob
os seguintes_ aspectos:
a) extensão e profundidade de sua ocorrência, qUanto
à perda de receita pública, sobretudo tributária e_ de. contribuições parafiscais, sociais e especiais;
b) na modalidade de evasão lícita, ou elisão, abrangendo
renúncias de receita, como imunidades e isenções tributárias.
além de outros incentivos fiscais;
c) na modalidade de evasão ilícita, ou evasão propriamente dita, abrangendo ilícitos tributários, tipificados, como
fraude, sonegação, descarn.inho etc., ou n·ão, como a t:hamada
economia infornial;
d) suas causa.s:,_ de natureza legal, administrativa, econômica e sociológica;
_
___
e) seus valorçs, inclu_sive "quanto à não-co_branç~,admi
nistrativa e judicial, da dívida ativa, tributária enão-tributária;
f) seus efeitos na distribuição da carga tribut_ária, no déficit em relação ao PIB e na dívida pública,
g) responsabilidades apuradas nas ocorrências ~erifica
das;
h) providências a adotar 1 em face das conclusões.
A Comissão será integrada por treze membros titulares,
com os respectivos suplentes, e terá o prazo de doze_ meses
para a realização. de-seuS trabalhos, devendo as_despesas serem
indicadas oportunamente, dentro do limite da~ disp_onibili_dades orçamentárias do Programa "202110002 - Funcionamento do Senado Federal"
A fim de assegur~r o desempenho de suas atribuições,
a Comissão deverá dispor de assessoramento e apoio técnico~
administrativo, de servidores dos quadros de pessoal do Senado Federal, e, observada a legislação específica, poderá requisitar, em carátertransit6rto;porinterrnédío da Mesa, a colaboração de especialistas de qualquer órgão ou entidade da admi-
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nistração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer
dos Poderes, necessários aos seus trabalhos.
Justificação
Há quase unanimidade entre os especialistas acerca da
.queda, na década de 80, da carga tributária bruta, no Brasil,
não chegando hoje aos 25% do PIB.
Esse percentual é, aproximadamente, a metade do existente nos países do Norte da Europa, muito inferior ao dos
países integrantes aa OCDE (44,2% na França, 39,0% no
Reino Unido, 28,9% nos EUA - dados do FMI/OCDE)
e, mesmo, ao da maioria de nossos vizinhos latino-americanos.
Isso deve-se, principalmente, à diminuição do ritmo de crescimento da economia (em relação ao qual a variação de arrecadação é _mais do que proporcional), ao efeito-Tanzi (decorrente do intervalo entre o fato gerador e o pagamento d9
tributo, apesar da indexação progressiva e genera]izada e à
sonegação, ou melhor. evasão triliufárla.
_
A evasão fiscal, por outro lado, está fortemente associada
ao recrudescimento da crise económica. A expe-riênchl tem
demonstrado que a informalidade se expande como um meca:nismo de abrandamento dos impactos negativos sobre os níveis
de atividade econômica, quando caem o emprego e o salário

reaL

_ _A maioria das afirmações _sobre índices de sonegação
ou evasão tributária reflete opiniões, intuições. Poucas tentatiV-as sérias foram feitas no sentido de mensurá-los. Métodos
existem que ainda não foram suficientemente estudados e
aplicados no Brasil. Mas, quaisquer que sejam as posições
das partes envolvidas, não é J?-ada desprezível o seu efeito,
mesmo que se ignore;: a tt;~psGendência daquelas atividades
tipicamerite clandestinas:- tráfico de drogas, venda de armas,
jogo de bicho, intermediação de verbas públicas, comissões
para obtenção de contratos, "indústria" do seqüestro, contrabando, grupos de extermínio etc.
Segundo o Departamento de Contas Nacionais do IBGE,
a economia informal representaria 13% do PIB (nele já computado). Mas a pesquisadora Beatriz Lima, da FGV- Rio,
a estima em 40%. Estimativa mais conservadora, do Prof.
Paulo Renato de Souza, da UNI C AMP, é de uma participação~
entre 5% ou 10%. Entretanto, Nelson Berrizzelli, professor
da FEA-USP, estima-a em 50% do PIB, a partir de trabalho
que realizou- (apud "Carta de Conjuntura'_' , do Conselho
Regional de Economia -DF, ano 3, n' 19, jun./juL de 1989).
O tributarista Eivany Antônio da Silva, ex-Secretário Ad~
junto da Receita Federal e hoje integrante de_conhecida empresa de consultaria e auditoria, fala_ em evasão de tributos
da ordem de 50% da arrecadação. Já em 1986, técnicos da
Receita Federal concluíram que para cada um cruzado de
imposto arrecadado correspondia um cruzado de imposto sonegado- segundo entrevista do então Coordenador do Sistema de Fiscalização (apud "Involução da mão-de-obra fiscal
da Receita Federal", in Série Estudos Técnicos, nn I, Bras11ia,
Sindlfisco~ 1990, p. 12). A mesma relação vem de ser mencionada pOf Nelson Pessuto, Presidente da Unafisco, no recente
Fórum Nacional sobre Reforma Fiscal, realizado no auditório
Petrônio Portela do Senado Federal, em 6 e 7-11-91.
No âmbito estadual e municipal, não se conhecem dados
a respeito. Entretanto, a inadimplência com o ICMS no Estado
de São Paulo seria hoje de 12% (7% em 1990), deixando
aquela unidade federativa de arrecadar cerca de US$ 90 milhões por més, segundo Clóvis Panzarini, assessor de política
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tributária da Secretaria de Fazerida, que atribui o aumento
que deve ser engolida pelo Legislativo antes do início do pr6xi~
da inadimplência à crise atual e às dificuldades de capital mo exercício fíilanceiro.
de giro das empresas, provocadas pelos juros altos (apud Folha
Só para se ter uma idéia do quadro atual no tocante
de S. Paulo, 12·10-91, p. 3.4).
ao Imposto de Renda, basta dizer que a Receita Federal preO economista André Franco Montoro Filho, professorda viu, para o _exercício de 1991, apenas cerca de 5,5 milhões
FEA- USP e presidente da FIPE, estima em 43% do PIB de declarações de pessoas físicas - número que já foi mais a arrecadação potencial de tributos, como o imposto de renda de 9 milhões em 1988 -pouco mais que 3% da população,
- 10%, encargos sociais com INSS,FGTS, FINSOCIAL, menos de 10% da população economicamente atíva.
PIS/PASEP etc. ~ 15%, !CMS e ISS - 10%, !PI, IOF,
No que se refere às pessoas jurídicas, de um total estimado
IPTU, IPV A, II, !E etc.- 8%. Segundo ele," ... quase meta· em. dois milh9es de ~mpresas, apenas 329,800 apreSentariam
de dos impostos e contribuições pão são pagos, ou :seja, é declaraç~o pelo regime de tribUtação c_om base no lucro real,
sonegada. Em outras palavras, cumprindo a lei, a arrecada.c;ão isto é, cõitl escrituração regular e completa. Este número
tributária no Brasil quase dobraria. Com isto, o_ dêijcit público, é insignificante se comparado ao de declarações previstas de
que ... poderiaatingir2%:do PIB, desapareceria'' (''Sone_gação microempresas, 1.355.600, isentas. Surpreendente, é, tam-religião nacional", in Folha de S. Paulo, 7-10-91, p. 3.2).
bém, o crescimento do número de pessoas jurídicas que apre~
O jornal Folha de S. Paulo, em recente editorial(" Arreca- -sentam declaração com base no lucro presumido ou arbitrado,
dação em queda", 4-1!-91, p, 1.2.), refere-se a dados daRe- ou, seja; porque não querem ou não podem tributar-se com
ceita Federal que confirmam a queda real de 22,5% na arreca- base no lucro real: neste exercício de 1991, devem_ corresdação de tributos fcQerais, verificac;la de jãneifO a setembro Ponder a cerca de 2,~ vezes· o que representavam enl 19-87.
deste ano em relação a igual período do ano pa.sSãdó. APárita,
Trata~se de dados do próprio Departamento da Receita
como resultado, o agravamento do dé_fiç_it público, estimado
em 2,4% do PIB para o término deste_ Cx_ercíciç._ Dep.tr_e as Federal.
O Deputado César Maia, economista e professor da
causas da queda da_ arreçadação~ressalta "o aumento da evaUERJ,
afirma que menos de 0,5% da população economisão fiscal, em grande parte conseqüência da perdà-de credibilidade do governo". E pros-segue: "Especialistas estimam que, camente ativa e apenas 27% dos dois milhões de empresas
se todos os impostoS fossem pagos, a carga tributária bruta pagam Impostos de Renda (Folha de S. Paulo, 12-7-91, p. 1.3).
O Coordenador do Sistema de Fiscalização, já em 1987,
alcançaria cerca_ de 43%_ do PIB. Como o: ~i~lor efetivamente
arrecadado tem sido de 25%, Conclui-Se que quase ·a metade afirmava p()der-se J:!l~is do que dobrar a arrecadação do Impos~
to de Renda (ln "Relatório Reservado" n' 1.051, 16 a 22-2-87).
dos impostos e contribuições são sonegados"._
Mesmo adotando~se .uma_ estimativa ro.od"e~ta_ -:-de_ 25%· E um eStUdo elaborado pela Secretaria da Receita Federal
-e considerando~se o _PlB nas_s1,1as mensurações mais conser- (subSídios para eXposição do Ministro Dilson Funaro no Convadoras em tomo de US$330 bilhões, chegaríamos a números gresso_ Nacional,_em 2~4-87), concluiu que os rendimentos
brutos declarado~ correspondiam a 52% do total dos rendi·
assustadores, de cerca dc._quase US$85 bilhões! _
mentos da população ocupada, segundo o PNAD/85.
Ainda que a inclinação da sociedade se dirija para uma
participação decrescente_ do Estado na economia, e que houHá uma infinidade de associações~ fundações e outras
vesse um desinvestimento público global, com abandono da entidades, naCionais e estrangeiras, im-Unes ou isentas, que
infra-estrutura econômic.a, podem-se avaliar as c_onseqüências rriovlmerttam somas consideráveis- especialmente de "ensidesta situação_ quando s~ tem a perspectiva do agravamento no", "saúde", "culturais", "assistenciais" etc.- jamais visitaaceleradodosproblemassociaiseadeterioraçãonascondições das pelo Fisco e que se limitam a uma "declaração" formal
de funcionamentO dos própriOs órgãos e entidades que exer- anual.
cem as funções típicas de governo repartições públicas, hospiPesquisa efetuada em 1981, pelo Prof. Roberto B. Piseitais, escolas, segurança pública, administração da justiça, diplomacia, fiscalização tributária e muitas outras;
telli, da UnB (síntese in HRevista de Administração" , da
É então que nos deparamos diante do paradoxo de que, USP, vol. 18, n9 1, jan./mar. de 1983), nó âmbito da Delegacia
da Receita Federal em Brasflia, levantou todos os processos
para enfrentar a crônica cris·e-fiscal, o GOVef:QÇ) ~ecorre, siste~ de fiscalização do Imposto de Renda-pessoas físicas e jurídimatícamente, à criação de novos tributos, a novas modalidades - cas, cujas autuações representavam, à época, 94,9% do total
de incidência, ao aumento de alíquotas.
lançada pela fiscalização tributária da União no Distrito FedeTal "política" cria um círculo vicios.o. Agrava- o quadro ral. A ação fiscal tem-se concentrado nesse imposto. Tanto
de iniqüidade, pois sobretaxa os que são contribuintes cativos, assim que a Receita Federal, em seu último concurso, quer
e provoca aumento da e_vasão: alguns, que pegavam o tributo se\ecionar fiscais apenas para 05 demais tributos, por se ter
voluntariamente, deixam de fazê-lo, os outros, que já estavam praticamente abandonado 0 trabalho em relação ~os mesmos.
à margem da contribuição pecuniária, ficam ainda mais esquiOs resultados da pesquisa foram surpreendentes, sobre- _
vos.
.
.
_ _ _
tudo porque englobaram todos os processos, inclusive aqueles
Ou SeJa, em vez de aumentar a base tnbutavel, aumen- _ de_ cuja ação fiscal não resultou auto de infração.
ta-se a carga tributária de um mesmo e reduzido_ contigente
de contribuintes, afetando particularmente assalariados, conEm resumo, para as pessoas físicas, a relação global de
sumidores finais e determinados segmentos empresariais que renda líqlJ.ida (base de cálculo) acrescida com a declaração
foi de 1,27; e a relação entre imposto devido acrescído com
não logram efetu~r repasses automáticos aos- preços.
A proposta de "Reforma- Fiscal de Emergência", recém- a declaração - a que se chamou de taxa média de ev~são
encaminhada ao Congresso Nacional, não difere, substancial- ....:.... foi de 2,32 (sem os acréscimos legais). _Como a tabela·
mente, de proposições anteriores: trata-se da tradicional "ope- é progressiva, o acréscimo do' tributo devido é mais que proração tapa~buracos", do Governo federal, em fim de_ ano, porcional ao acréscimo de renda líquida.

9210

Sexta-feira 13

PJÁRIO DO CQNGRESSO NACIONAL (Seção II)

No tocante à pessoa jurídica, a relação global entre lucro
real/presumido/arbitrado acrescido e lucro declarado foi de
1,029, e_a respectiva taxa de evasão foi de 0,929.

Enquanto isso, o quantitativo de auditores fiscais do Tesouro Nacional - cuja queda se acelerou com as aposentadorias em massa a partir de março de 1990 -se situa hoje
em torno de 5.000~ e o concurso público recém:ª-b_erto irá
selecionar 500. Ora, o Canadá t!nha_, em 1989, 8.435 fiscias
só de impostos internos, e os EUA, em 1987, contavam _com
123.198 _servidores em repartições de impostos internos._ Só
nas alfândegas, a Grã-Bretanha, em 1987, tinha 25.457 funcio-

nários (apud Involução da mão-de-obra fiscal da Receita Federal, loc. cit., pp. 13 e 17).

O problema se estende a todos os tributos e contribuiç_õ<;s.
de um modo geral, inclusive dos que .não estão sob adrni~Is
tração do Departamento da_ Receita Fede~aL Para que a hsta
não fique-muito mãís extensa, basta citar dados de um recente
levantamento mandado realizar pelo Conselho Curador do
FGTS, em que se apurou que apenas 8% das empresas recolhiam regularmente, 29% depositavam. ~m atraso e 53% e.ram
inadimplentes. Estes dados são consistentes com as estunativas, confirmadas pela Associação dos Fisc~s _de Çontribuições PrevidcnciáriaS, Segundo as quais quase 50% dos empregados_ não têm carteira assinada.
Isso tudo se alia ao _grau de ineficácia no julgamento,
cobrança e execução dos débitos fiscais. Pesquisa re~lizada
pelo referido Prof. Rqbeno B. Piscitelli, junto-à ·coordenação
do Sistema de Tributação (Informativo Dinâmico- IOB, Ano
XIII, n' 27, ed de 3-4-89, pp. 420-423), revelou a ,"falta de
solução" dos processos fiscais, sobretudo os de mruor val?r;
os prazos são praticamente ilimitados; mormente no âmbito
judicial, os feitos vão-se tornando quase insolúveis.
A situação chegou a tal ponto que "ninguém mais recolhe
imposto, a sonegação aumentou" -no dizer de Carlos Eduardo Moreira Ferreira, candidato virtual à presídência da FIESP,
em entrevista recente à Folha d• S. Paulo (18-11-91, p. 1.8).
Mas, o que é pior, "nem por isso se teve notícia de que
alguém, em tod~ a y~s~a eguipe econôm,i,ca, adotasse qualq_uer
iniciativa contra a sonegação .de.c_larada_, con;H~J~mbra o JOrnalista jânio de Freitas, em sua coluna diária na mesma Folha)
(3.12.91, p. 1.5)
Há, por conseguinte, problemas que vão desde a esfe_:a
constitucional ~ como é o caso- da falta de regulamentaçao
do dispositivo que facilita o acesso às inf()rm_ações sob~e, o
contribuinte (cf, art. 145, §1 9 ) ~. passando pela esfera admi~IS
trativa ~ autonomia e funcionamento adequado dos órgaos
fiscalizadores e julgadores -, até a esfera funcional ~ de ,que
decorre a necessidade de adaptar métodos de trabalho, s1ste~
mas de informações e tecnologias disponíveis.
Todos estes fatores são mais do_ que justificáveis para
a constituição de uma Comissão Parla,mantar de Ingllérito,
que investigue, súiamente, em profundidade e a longo prazo,
a questãoffscal do País sob o prisma da perda de ar~ecadação,
decorrente de omissão ou da ação frouxa e conivenre· do Poder
Público, diante da evasão tributária, crescente e generalizada,
que corrói a capacídade de pou.pançª' e investimento do País,
privilegia os poderosos, desestimula e sobrecarrega o setor
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produtivo formal, a classe assalariada, e desmoraliza as instituições.
· Simplificar e tornar mais eficiente o sistema_ tributário
nacional é mais do que eliminar impostos e taxas; é acabar
com o vício de criar outros tributos e continuar aumentando
as alíquotas dos contribuintes que já estão sacrificados, para
justificar a necessidade de estar sempre cobrindo rombos provocados pela falta de imaginação e de vontade política.
Por outro lado, é pertinente e oportuna a inst~ur_aç_ão
de tal CP1 no âmbito do Senado F~çleraJ. Cãsã. revisora, por
exceléncia, no Ço~ngi"esso_ Nacional, dos projetas de lei de
iniciatiVa do Executivo, cuja discussão e votação se iniciam
na Cãmara dos Deputados (CF, art. 64), tem, ademais, atribuiçóes privativas de grande relevância no campo das finanças
públicas (CF, art. 52).
Para bem exercer essa competência legislativa, deverá
o Senado Federal informa~se tanto quanto possível, valendo-se
até, se necessário, dos "poderes de investigação próprios das
autoridades judiciais'', como lhe faculta a Carta Magna (§
3<.> do art. 58). Afinal,_ já prelecionava Themístocles Brandão
Cavalcanti que as CPI" ... são de compreensão muito ampla
e se destinam não só à apuração dos fatos que merecem repressãO legal! ln as ainda ao exame de de problemas de importância
para a vida econômica ou social do País" (A Constituição
Federal Comentada, ed. Konfino, Rio de Janeiro, 1956, 3•
ed. v. II, p 69.)
Por tais motivos é que se jUstifica a cons_tituição desta
CPI Sobre a evasão fiscal rio Brasil.
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1991.- F.H Cardoso -Humberto Lucena - Aureo Mello - Cid Sabóia Alexandre Costa- Coutinho Jorge --Antônio MarizElcio Alvares- Valmir Campelo- Jonas Pinheiro- Amir
Lando - Alfredo Campos -Magno Bacelar - Mansueto
de Lavor - Almir Gabriel - Garibaldi Alves Filho - Beni
Veras- Carlos de Carli- N abor Júnior - J utahy Magalhães
- Moisés Abrão -Carlos Patrocfni - Ronaldo Aragão Epitácio Cafeteira - Maurício _ÇQr_r_êa_ -_Eduardo Martins
-João Calmon - Meira Filho- Lucidio Portella -João
França - Dário Pereira - Ronan Tito -~ Ney Maranhão
-José Richa - Chagas Rodrigues.- Dirceu Carneiro Teõtónío Vilela.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O requerimento lido contém subscritores em número suficiente para
constituir a Comissão Parlamentar de Inquérito, nõs termos
do art. 145 do Regimento Interno, e será publicado para que
produza os devidos efeitos. Para a Comissão Parlamentar de
Inquérito constituída, a Presidência fará, oportunamente, a
designação dos seus integrantes, de acordo com as indicações
que receber das Lideranças.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Sobre a mesa,
expediente da Representação Cebtial Ucraniano-Brasileira
que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte
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Ao
Excelentíssimo Senhor
Pm:SIDENTE DO SENADO FEDERAL
SENADOR MAURO BENEVIJlES

:BrasÍlia -. DF
~elentíssimo Senhor!

Na. qualidade de representantes ~- COmUnidade Ucra.niano-Bra.silei.ra e.ncruni nbamos

à mãos de V. Eicia., em anexo, l:i:_s~--~~~inaturas o~~~-d_as pe_lo_ no~so
Comi tê Pró-reco:ahe.cimeni;o da. Independência__ da. llirâ.nia, com_ a_ solici ta.yão de
pronto llECOiiii&:IMENTO pelo Governo ~ :Brasil, da DIDEFENDtNCI! DA CCR!NIA, bem
como do ESTABElECIMENTO imed.ia,to de rela.çõ~~ diplomátic~ em todos os n!veis

oom esse grande Pa!s, que ora ressurge ~o cenário mu.ndial.--

J. Comtmid.ade UCraniana do-- Brasil- _comemora neste ano o Centenário do i.n.Íci.o da
imigração ucraniana nó :Brasil. li: composta atualmente de mais de 300.000 brasi-.
leiros com pa.rtici~o. expressiva na Vida nacional, sendo depositária. fiel e
entusiástica das tradições de seus antepassados !' mantendo..ose unida à Nação
Ucraniana por laços indelév.eis

ucra.n.iano, que

ae Origem, cuJ;tura, tradiçÕes e pelo idioma

é cultivado e amplamente utilizado por seus membros.

O maior anseio dessa Comunidade semp...-e foi e será, que se esta"beleça um inter-

câmbio entre o Rra.sil e a. Ucrânia em todos os n!veis, o que será de

impa.r

bene-

ficio mútuo, wna vez que a. Ucrânia tanto quanto o Brasil possuem iJnportância e
meios que possibilitam tal intercâmbio.
Assiln sendo, vimos por meio desta àolici ter em nome da Comunidade Ucraniano:Brasileira o decisiVo empenho de V. Excia. para que esses justos anseios logo

se tornem realidade e em breve se proceda a. abertura da Embeüaàa da República
Federativa do :Brasil em Keiv, Capital da Ucrânia.
Certos da distina consideração de V. Excia. por essa solicitação, antecipamos

noe:sos agradecimentos e firmamo-nos

~
JIABIANÕ CZA.IKOWSKI
Presidente

raspei tosamen~te

. ···

- --

R KO'.IENSKI
Secretário
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UCRÂNIA, INDEPENDêNCIA E SOBERANIA
Estad_o de S. Paulo _19-_12-91
Leonid Kravchuk
Não esperamos qué nosSa busca de independência seja
recebida calorosa ou entusiasticamente - é evidente que as
autoridades centrais em Moscou não estão nada satisfeitas
com os passos dados pela Ucrânia e por oo.ti-as repúblicas
para imporem seu status de Estado. Mas nem por isso vamos
sustar o processu~ Precisamos é criar ··üma basé legal para
nosso novo statuS e trabalhar dentro para encontratmos novos
mecanismos de cooperação. Mas agora: agiremos exclusivamente tomando por base os interesses da Ucrânia.
Isso é necessário, porque m.i.iiCa antés a Ucrânia teve
verdadeiro status de Estado. E nunca antes a Ucrânia ou
seus líderes tiveram real controle do Estado - os líderes
ucranianos administravam apenas 6% ou T% da produção
industrial e da riqueza nacional.
Quando a Ucrânia alcançar a independência total, elaboraremos novas políticas internas com a maior arilplítude possível - criação de mercado livre, privatização, limitação do
setor estatal, moeda e forças militares próprias. Neste mOmento, estamos em processo de adoção de novo conjunfo -de leis
que formarão a base para um exército ucranfailo~-~ jâ_cQnvocamos nossos soldados para que sirvam no territóriO ucraniano.
_
_
_
Em 4 de novembro,- o Parlamento da Ucrânia aprovou
a transferência das forças de guarda das fronteira~ para o
controle ucraniano e autorizou a criação de uma guarda nacional com elementos transferidos das atuais tropas do Ministério
do Interior.
A Ucrânia também aprovou uma 1eí eStabelecendo que
seu território é indivisível. Apesar de certas declarações f~jtas
por líderes russos·, não temos a menor interl.ção-de abrir mão
da Criméia ou de qualquer outra parte do nosso território.
Podemos facilmente comprovar a legitimidade da nossa reivindicação. Afinal, _em 1954, nos tempos de Nikita Kruchev,
a Criméia foi transferida da juridição russa para a ucranhina,mas com uma certa autonomia.
Mas bem antes, há 150 anos, a Criméia era habitada
basicamente por pessoas de etnia ucraniana.. Nos tempos de
Josef Stalin, em 1949, a população tártara da Criméia foi
transferida para a Sibéria e novos coloillzad_ores foram lá
assentados. Como conseqUência, a compOSição· naêionai da
Criméia mudou e a maioria dos que hoje lá vivem são _russos.
O que não significa que sempre que ocorre~ uma trans(erência
populacional as fronteiras precisem ser reexãiiiínadas.
A revisão das fronteiras e as reivindicações territoriais
são o que há de pior. Elas sempre condenaram a .humal).ídade
ã guerra e à destruição. Basta-lembrar o que aconteceU-com
o Iraque quando tentou ampliar suas fronteiras pela força,
invadindo O Kuwait.
Não vejo a menor possibilidade de se reabrir a questão
das fronteiras entre a Rússia e a Ucrânia. Mas se isso vier
a ocorrer, levaremos o pro_blema ao Conselho de Segurança
da ONU, uma vez que somos um país ~embro daquela organi· ··
·
zação.
Gostaria de sublinhar que não acredito que a questão
territorial possa ser levada a extremos. Nossas relações com
a Rússia têm grande signifiCado~ A Rússia é uma vizinha
poderosa. Ap1bos somos povos eslavos e não podemos nos
afastar um do outro apenas porque um o~ outro líder tenha
feito uma declaração impensada. Os democratas, tanto na
Rússia quanto na Ucrânia, -têm a obrigação de defender rela-
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ções normais e aniistosas. Caso surjam prol;>lema.s, devemos.
tentar resolvê-los pacificamente, pela via da neg.ociação.
No âmbito internacional, a Ucrânia precisa reivindicar
seu lugar na Europa, participar plenamente da ONU e desenvolver um novo relacionamento com as demais tepúblicas
da antiga União Soviétíca. A Ucrânia não quer participar
de nenhum tipo de associação política com a ªtJtiga União,
a qual tem como meta principal uma estrutura de governo
central. Podemos até participar de alianças p()líticas, bem co-:
mo de uma UJ?-ião económica, ma._s apenas cjuando isso não
entrar em conflito com os nosSós interesses de Estado. Como
outros países independentes que participam de sistemas de
união política, nós também poderemos fazé-_I_o, mas sem abrirmos mão da nossa própria sOberania.
No período de transição pós-independência, poderá haver
necessidade de defesa coletiva, com as armas nucleares estratégicas sujeitas ao controle conjunto com outras repúblicas da
URS_S que também as possuem. Evidentemente, o acordo
nuclear recentemente firmado entre os EUA e a URSS deve
ser ratificado e implementado. Como resultado do acordo,
130 silos no território ucraniano deverão ser destruídos.
_Sem clúvida, o acordo feito é importantíssimo. Mas insuficiente. Entendo que precisamos concluir um acordo mais
abrangeDte, que elimine todas as armas nucleares estratégicas
e.táticas.
Não podemos permitir um desequilíbrio militar - e o
resultant~ desequilíbrio político -no mundo. Uma situação
dessas poderia prejudicar o processo de desarmamento. A
meu ver, todas as potências que possuem armas nucleares
deveriam agma participar do processo de desarmamento. CoM
mo potência nuclear, a Ucrânia precisa participar de todas
as discussões sobre armas atómicas. Porque o nosso _povo
sofreu imensamente com a catástrofe nuclear de Chernobyl,
a Ucrânia tem o direito moral de desempenhar um papel
de liderança nesse processo.
·
Leonid Kravchuk, presidente de Soviete Supremo da Ucrânia,~
mais cotado para a eleição pre$ldencial que se realiza hoje.

tamb~m

o candidato

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal
Senador Mauro Benevides:
Q_ Comitê Pró-_Re_conheci.rp.ento da Independência da
Ucrânia;- constituído do Sr. Mariano Czaikowski, brasileiro,
CI498905-PR; Sr. Nestor Kutenski, brasileiro, C! 503825-PR;
Sr. Alexandre Raulik, brasileiro, C! 241.546-1; Sr. Wasyl Czmyr, brasileiro, CI 165.089; Sr Eugêriia Mazepa, Sr~ Oksana
Boruszenko, S~ Antonia Sessak, Sr. Vitorio Sorotiuk, Sr.
Dorotey Gaudeda, Sr. Metodio Groxko, Sr~ Peter Jedin, Sr.
Jorge Seratiuk, Revmo. Padre Daniel Kozlinski, Sr. Sergio
Maciura, Revmo. Padre Nicolas Milus, Sr. Jeroslau Volochtchuk, Sr. Paulo Lesztchenski; Sr. Zenon Sessak; Sr. José Maciura representantes de classe e os 9emaiso abaixo assinados
vêm mui respeitosamente a Vossa Excelência solicitar o reconhecimento, pelo Governo do Brasil, da Independência da
Ucrania, declarada por seu Parlamento em 24 de agosto do
corrente ano e confirmada pela Nação Ucrâniana mediante
plebiscito, tendo em vista:
1 - a História da Ucrânia que
- ini_çiou-se com o governo próprio e nação independente
no século IX, quando unificaramMse os pOvos autóctones da
região, sob o principado de Óleh;
-consolidou sua soberania, que durou até o século XIII,
sucumbindo ante a invasão dos tártaros-mongóis;
- - -:.__ restabeleceu o seu governo e a soberania no século
XVI, formando o Estado Cossaco da Ucrânia, que assim se:
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manteve até o poderio moscoVíta ti"alisfOrmá-la, no século
XVIII, em província de Moscóvia;
- pro-clamou novamente a sua iildependência -erit 22 de
janeiio de 1918~-c0nstituit1do um governo que durou ires iinos,
quando foi açambarcada pela conjuntura que criou a União
das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), Impin-ginao~lhe
a denominação de República Socialista SoviéfiCa da Ucrânia;
- insurgia-se contra o domínio estrangeiro Senipre que
vislumbrava possibilidade de libertar-se, ocorrendo isso principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, quando novamente proclamou sua independência, sucumbindo por falta
·
·
·
de apolo dos pafse·s dO Ocidente;
2 - que a atual conjuntura
-política não suporta uma estrutura hegemônica de povos sobre povos;
-económica-56 traz desenvolvimento às nações que mantêm o conhecimento recíproco amplo, contrapondo-se à polarização coerCitiva-das relações comerciais;
-cultural exige um íritercâmbio de pesquisas em ciéncia
e t1!cnologia, e promoção do mútuo conhecimento e compreensão através da arte, em prol do desenvolvimento da
humanidade;
3 - que ·a Ucrânia, independente e soberana
- é um pafs -corii. 52 milhões de habitantes;
-dispõe de recursos para o intercâmbio comercial, técni~
cc-científico e cUltural com o Brasil;
4 - que a Ucrânia menl.bro da ONU
-membro-fundador da Organiza·çãodas Nações Unidas,
subscreveu a carta magna de 24 de outubro de 1945 que diz:
"Manter a paz, ou segurança internaciorial, baseada no respeito ao princípio de igualdade de direitos e de autodeterminação
dos povos ... ";
5 - que o Brasil
-sempre se pautou pelo respeito à história e ã autodeter-minação dos povos~
-necessita manter~se inserido no conteXto do desenvolvimento das nações e a par com o seu processo;
-deve ser, enfim, o mais perficiente seguidor dos Princípios Fundamentais da sua Carta Magna, cujo art. 4o é o embasamento legal maior deste abaixo-assinado.
Neste termos
Pedem deferimento.
Curitiba, 1~ de dezembro de 1991. -Mariano Czaikowski
- Nestor Kutenski- Alexandre Raulik- -Wasyl Czmyr.
(Seguem as assinaturas.)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu CaiíielroT- O ·expedierile
lido vai â publicação.
Sobre a mesa, indicação que será lida pelo Sr. 1" Seáetáiio.
É lida a seguinte
INDICAÇÃO N' 3, DE 1991
Sugere que a ComissãO de__ Const_ituição, Justiça
e Cidadania estude a matéria indicada.
Na conformidade do que faculta o artigo 224- do Regimento Interno, formulo a presente indicação para que a Comissão_ de Constituição, Justiça e Cidadania, no exercício das
suas atribuições regimentais, tendo em vista o expre-ssO mandamento contido no art. 49, inciso I, in fine, da Constituiçáo,
analise e, se for o caso;- proponha a iniciativa cabível para
sujeitar à préviã aprovaÇão do Congresso Nacional qualquer
instrumento que crie obrigações para o País em face.do Fundo
~onetário Internacional.
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Justificação
O constituinte de 1988, em boa hora, resolveu sujeitai",
áe fOrma_expressa, à prévia aprovação do Congresso Nacional,
todo e qualquer ato internacional que acarrete enCafgo ou
compromisso--gravoso ao patrimônici"-do País (art. 49~ "ínciSo
1; lldine}. As autoridades executivas, no passado, louvando-se em
-experiências alienígenas, sistematicamente entendiam ·que os
atos externos complementares de acordos já ratificados estavam a dispensar qualquer exame ou pronunciamento parlamentar.
Com o advento da nova Lei Maior, nada justifi~ ~ perpe»
tuação de práticas passadas. Não obstante, oCo-ntinua o Poder
Executivo a comportar-se como s_e nenhuma alteração tivesse
ocorrido no ordenamento.
_· EX~I!lplO disto-- é a -~·Ç~_ij-~· de_ Intenções",- datada· de 2
de dezembro do c~:>rrent~ ano, subscrita pelo Ministro da Economia é pelo Presidente do Banco Central e endereçada ao
Diretor~Gerente do Fundo Monetário Internacional, requerendo a liberação de um crédito "stand-by", até agosto de
1983, no valor de 1.500 milhões de direitos especiiis -de sa-que.
O instrumento ettf <l(Yteço-viriCU.Ia o País em diversos aspectos da -sua política ecorlômka e firia:ilceifa, implica a assunÇão de pesados ónus no _campo- social e, finalmente, sugere
o monitorarnento daquela iil.stítuição a fim de que as metas
declaradas sejam alcançadas.
ObViamente, -flada poderia haver de mais gravoso para
o·Brasil do que um texto redigido em tais termos.
O mérito da questão será analisado em sede própria.
Aqui não se trata de emitir um juízo de conteúdo: Cabe,
_eiittetàllfo, alertar para a imperiosa neceSsidade de serem
-introduzidas inovações na Lei n<;> 4.545, de 31 de dezembro
de 1964, notadamente no que tange à competéncia do Banco
Central do Brasil (art. 11, inciso III) para realizar "operações
-de crédito no exterior" porquanto sendo estas, por defiriiçãó,
gravosas ao património ·nãciónal, não podem-deixar
s-er
-submetidas à apreciação das Casas Legislativas.
·Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1991. -Senador
Jutaby Magalhães.
(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu_ Canieiro) - A indicação
será publicada e remetida à comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A Presidência
_comunica-ao_ Plenário que deferiu o Recurso n~ 9, de 1991,
interposto no prazo regimen-tal, no sentido de que seja submetido ao Plenário o Projeto de Lei do Senado n' 80, de 1991,
de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que institui o Programa de Garantia de Renda Mínima - PGRM, e dá outras
providênciaS:.
- A matéria ficará sobre a mesa, -durante cincO sessões
ordinárias, para recebimento de emendas, de acordo com -o
disposto no art. 235, II, c, do Regimento Interno.
----É o seguinte o recurso deferido:·
RECURSO N• 9, DE 1991
Nos termos do § 3'>' do art. 91- do Regimento Interno,
illieipomoS recUrso, i fim de que o Projeto de Lei do senado
n' 80, de 1991;que institui o Programa de Garantia de Renda
-Mínima- PGRM, e dá outras providências seja submetido
à. apreciaç-ão dÕ- Plenário do Senado.
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1991. - Odacir
Soares - Hugo Napoleão -~-Oziel Carneiro - Dario Pereira
- Magno Bacelar - João França~- Ney Maranhão.

-ae
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu CarneiroY- Esgotou~se
hoje o prazo previsto no art. 91, § 39 do Regimento Interno,
sem que tenha sido i!lterposto recurso no-sentido de inclusão,
em Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Se_nado n~' 362,
de 1991, de autoria do Senador Odacir S_o~res, que cria a
Superintendência__ ~a_ Áiea de Livre Comércio de -=Gc~ajax_:á_
_______ . -- .-Mirim, e dá outras providências.
A matéria foi aprovada em apreciação- conr;lt.g;i_ya pela
Comissão de Constituição, Justiça e Cid~d(lnia!
O Projeto vai à Câmara dos Deputãdos. _
o SR~ PRESIDENTE (Dirceu Caf!Jeiro) =---Há 0-~~dores
inscritoS.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

..
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de 1991
. ' ...
--··~-_,.

Esta foi a indicação, Sr. Presidente, que encaminhei â
Mesa, para que a Comissão de-Constituição, Justiça e Cida~
dania seja ouvida sobre a necessidade ou não d~ 9 Congresso
Nacional se manifeStar previamente a respeito dessa carta
cte intenções dirigida ao FMI.
Sr. Presidente, Srs. -Senadores, o conceito político de
soberania, inaugurado _com o advento do con~ti!ucionalismo
_no século XVIII e sedimentado, no século atual, pelos princí~
pios do respeito à auto~determinação dos povos e de não-inter~
venção, começa a sofrer~ ne:S;te_.t:Q.QJI~ento, modifica_ções que
·eXIgem re·trexão de todos nós e_ um posicionamento urgente
de cada nação sobre o seu destino, doravante _sempre mais
alheio às próprias decisões.
Quando falo de um conceito político de soberania, quero
OSR.JUTAliYMAGAÜIÃES(PSbB-BA.
Pronuncia referir·me mais precisamente ao princfpfo da independência
5
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,Sr' e Srs. Senadores, nacional, que se prende ao conceito amplo de soberania_por
em primeiro-lugar, quero encaminhar à Mesa _ji resJ?Osta que significar a parcela do poder político do Estado insuscetfvel
recebi a dois requ~~~_e_ntos de informações ·q~..~,e diiig.i ao Sr. de, nas relações internacionais, submeter-se à vontade, às
MiniStro da Economia.
determinações, às regras ou aos poderes ditados por outras
Procuro sempre proceder dessa forma,__a fim d~ que_ a soberanias:
Aliás, nossa ConstituiÇão pi"eVê exaiam.ente iSto, ou seja,
matéria sej~ publicada nos Anais para conh~çim~IJ.tQ_de__qual~
quer Sr._Senador que esteja interessado nO assunto.
que a República FederatiVa do Brasil rege~se, nas stta,s r_elaçQes
Em segUndo lugar, Sr. Presidente,_a respeitq da i!ldic_a,ç_ão internacionais, peloS -princípios que enumera no seu art. 49 ,
que foi lida há pouco peJo Sr. 19 Secretário cuja ju~tificação o pririieiro dos quais o da _independência Dado_!lal.
é a seguinte: -- _o • _c: - _ , o----'_,: ---- ~;---•. -- ~-- ._. :: .
-- •. Ocorre_que o conceito_de SOberã.níã.-política está sofrendo
O Constituinte de 19_88, em boa hora, resolveu sujeitar, um processo de mutação nos seus ful!~amen_to~~-que de_jurídide forma expressa, â prévia aprovaçãq do Congresso Nacional, cos passa01_a__ ~er eco_nô~i~S._: __. _ _- ·_ ___ _ __ _ _ ·
todo e qualquer ato internacional que acarre_t~ -enG.a.rgo oü ~---· -rsto é OqueêlüleiéehO e- riã-~ vai aqurqUaJQuef p!etensão
compromisso gravoso ao património do País- art. 49, inciso de- analisar o fenóméno, mas tão-somente a de introduzir o
I, in fine.
·
.
tema central deste discurso.
As autoridades executivas, no p~ssadoJ_lgº-v-~miQ~se em ------0~ domínio da tecnologia e sua aplicação crescente no
experiências afienígenas, sistematicamente entendiam que os desenvol~imento dos países que o detêm é a marca principal
atas externos complementares de acordos_já_ratificadoS,_esta~ -_das naÇ-õeS eConomicament~ poderosas neste fim de século.
vam a dispensar qualquer exame ou pron:unclam.entO- paria~
Conscientes dessa superioridade resultante do avanço tec~
mentar.
_
nológico, os países que integram esse grupo privilegiado ditam
Com o advento da novã Lei Maior, nada justifica-ª perpe- as regras de uma nova ordem econômica mundial, cientes
tuação de práticas passadas.
qe que o seu poder é incontrastável pelas nações menos desen~
Não obstante continua o Poder ExecUtivo a comportar-se volvidas, sobretudo agora, quando reina absoluto o capita~
como se nenhuma alteração houvesse ocorrido no- orden_~--: Jismo e__o_modelo de ecQnomja de mercado.
--- -- ~--~ -- --- -~·l"essf:-D.OVo-CiuadrÕ econômico, as fronteiras políticas,
menta.
Exemplo disso é a Carta de Intenções, datada de 2 de demarcadas pelas diversas soberanias nacionais, de base ainda
dezembro do corrente ano, su_bscrita pelo Ministro da Econo~ jurídica, estão ameaçadas pela nítida tendência de dominação
mia e pelo Presidente do Banco Central e endereçada ao econômica.
Diretor-Gerente do Fundo MonetáriO Internacional, requePara ficar num exemplo, tomemos o caso brasileiro. Aqui~
rendo a liberação de um crédito stand-by até agosto de 1993, lo de que se suspeitava faz algum tempo, hoje ~assunto corren:.
no valor de 1 bilhão e 500 milhões de dóh1res em direitos te._ Refiro-me aos indícios de que_se_encontram em marcha
esPeciais de saque.
-os preparativos de um~ estratégia de dominªçãq c;la.Amazônia,
O instrumento em· ãpreço vincula o País em diversos as- eufemiS:ticamente chamada de internacionalização.
Acintosamente, para os brios de qualquer nação, a decipectos da sua-política econóniitã. e financeira; implica a assun~
ção de pesados ónus no ca_mpo social e, ~inalniente, s~g~r~ são sobre isso seria tomada aqui_m~~mo, no Brasil, por ocasião
o monitoranlenfO -daquela instituição, a fim de que as metas da Rio -.92,-constando das con_~lusÇ)es_Q!J_ Qas recomendações
declaradas sejam alcançadas. Obviamente, nada poderia ha~ finais dC>evento.ver de mais gravO"So para o Brasjl do que um texto redigido
Estou·; Sr. Presidente, Srs. Senadores, fazendo apenas
em tais termos. O ·mérito' da questão será analisado em sede um exercício de imaginação.
própria.
Mas, eu pergunto: é impossível que as coisas ocorram
Aqtii não se trata de emitir um jufzo_ de çanteúdo.
dessa maneira no ·ano que veirl? Não. Não deve estar fora
Cabe, entretanto, alertar para a imperiosa ·necessidade de cogitações, portanto. E daí, se isso acontecer exatamente
de serem introduzidas ino~ações na Lei n'-' 4.~~5, çl~3_l d_e ___ _dessa maneira, o que vamos f~~~Z -~~p'ºl-ªar __O!l_Chef~_s_ de _
dezembro de 1964, notadamente no que tange-a competência Estado que ãqtii esfiveiem cOfio participantes e como.signatá~
do Banco Central do Brasil, art. 11, inciso III, para realizar rio~ de um documento, digamos um tratado internacional?
operações de crédito no exterior, porquanto sendo es~as, por O que faríamos se, delicada mas coativamente, nos impu~
definição, gravosas ao património nacional, não podem deixar sessem a assinatura do tratado? Será que, debochadamente,
de ser submetidas à apreciação das Casas Legislativas.
nos franqueariam prazo para futura adesão, como o fariam,
; ..
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certamente, a outros países que, por qualquer motivo, não cionais._ Estas impunham a política d_e_ esconder a verdade,
pudessem comparecer ã Rio - 92? E se dessem esse prazo, de negar a existência de nossas reservas~ até. mesmo sob a
que_ conseqüência haveria? Nenhuma.
falsa alegação de interesse estratégico ante a proximidade
Sr. Presidente, Srs. Senã.dores, não é ·sem propósito qtie da conflagração mundial. Por isso, Oscar Cordeiro foi maltrafalo desse assunto nesta última semana dos trabalhos legisla- tado_e perseguido, exigindo-se dele o_encerramento. de suas
tiv'os deste ano. É que esse avento está ma~Cado_par;à. meados pesquisas e o silêncio sobre sua descoberta.
do próximo ano, e dele ainda pouco se sabe. Mas há suspeitas
A luta desse bravo brasileiro não foi em vão. Contamínou
da possibilidade de ocorrência daquela situação. Então, retor- o~ quartéis e os ofjciais do Exército brasileiro. As autoridades
no ã indagação: o que faríamos? Nada, absoh.J.tamente nada. governamentais, pressionadas por esses oficiais. ce-deram à
Não haverá a que-m reclamar, não haverá foro internacional imperiosa necessidade de fomentar os trabalhos de prospecpara acolher qualquer protesto de respeito a nossa soberania, çáo. Cite-se, a propósito, a extrao·rdináría figura do _General
nem pretensão de devolução de território, se for o caso. Horta Barbosa, que,' juntamente cOm OUtras dó sê'ú tempo,
Haveria apenas um fato, determinado pelo poder político obtiveram- de qetúlio Vargas os primeiros a tos noiliüitiV.Os
dos países desenvolvidos, por motivação econômi~; cuja CQrr:_ ____fle Q_r_2_!~ão_go ~~~o__SJ:t~-~QtQ_,j!].stjt_ti_t~Qo-~~~-Itl_;i-º~-ªproprie
seqüência se. ria o recUo de noSSas-fioi:üeiras territoriais e poflto--aaae·â~Estado sobre o subsolo e o monopólio estatal de
final.
sua exploração.
. .
Se issó acOntecei" desse mOdo, nem -6 jeitinhó brasileiro
Foi asSfiD- qUe, em 1938, criOu-se o Conselho Nacional
vai funcionar.
do Petróleo, por pressão das forças populares, em plena ditaVamos ter, simplesmente, de suportar a vergorlha, a hu- Pura, e com o apoio dos oficiais do Exército. Com a criação
milhação e o arrependimento.
do Conselho, saíram da sombra todos os_ trabalhos que estaPor que o arrependimen!o? Porque não soubemos até vam sendo realizados na _época.
hoje fortalecer "o gigante pelã própria n~tl!-r.eza", }táo $0Ub_~Assim, retomada_ª_ "loucura"_de Os_car C_qr:_de_iro, torpÇ)umos encorajar-_o "'impávido colosso~\ muito !'!~nqs COf!.Se- _se realidade o Recó_ncavo _!iaia,no. O óleo jorrava._Bªvja Peguimos tirá-lo-do "berço esplêndido...
tfóieo!
Se uma das lições mais antíga~·e Verdadeiras é.·a.-de que
Com o início do Governo Dutra, equiPou-se a Refína.ria
''"quem não tem competência não s_e estabelece.:.•, vamos sentir Landulfo Alves, na Bahia, e foram_ adquiridos os primeiros
na carne o que é isso.
··-- · . .
·
navi.os petroleiros, que faziam o transporte do óleo, produzido
Demos- e vamos continuar dando- ao mundo provas na~Ba4ia, para a refinaria de _Cubatão, em São Paulo, já
de nossa incompetênciá.:· · _
_ __
· · __construída, bem assim dos derivados produzidos em Mataripe.
PrecisamOs entender que este- Pais nâo ê -Como muitos
Estes foram os primeiros passos para a grande arrancada
daqueles que integram o grupo dos poderosos. TertiõS _ tudo rumo ao nosso pretendido e necessári() de_s_envolvimento. A
que alguns deles não têm_. E esse tudo _que lhes interessa.
exploração, a produção, o refino _e _o_ transporte do óleo e
Não é, evidentemente, no nosso parque-industrial que de seus derivados passam a s_er protegidos pelo Estatuto do
,
eles estão de olho. Talvez sim na mão-de~obra brasileira. Não Petróleo, proposto pelo Governo Outra.
por ser-de primeira ·qualidade, mas por ser baiãta e -acostuEsta proteção, porém, não era suficiente, pois já se (ormaram na consciência popular a idéia de que a exploração do
mada à espoliação.
Mas o que lhes interes::;a, realmente, é 0 domínio dos petróleo implicava a defesa da própria soberania nacional,
nossos recursos ·naturais. Recursos esses· inexplorados, mal muito mais do que a simples tutela legal dessa ativídade econóexplorados ou depredados.
mica como bas_e para o nosso progresso.
Aliar o domínio da tecnologia ao das riquezas naturais,
Dessa forma, o povo foi às ruas para defender o mofioisso é o tudo que eles precisam e querem. .
pólio estatal e recusar o Estatuto do Petróleo.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, aqui é que inicio
Mais ainda: o movimento popular exigiu a criaÇão- de
o tema central deste discurso. Sobre a Rio --92 e suaS canse~ uma empresa, que pertencesse ao próprio povo, pois o .. petróqüências, continuarei quando retomarmos nossos trabalhos leo é nosso".
legislativos no próximo ano.
-_ _ _ _ ~-_ Essa memorável campanha, que sensibilizou todos os segO que disse até este momento foi o preâmbulo do que mentes da sociedade brasileira, galvanizou o sentimento naciose se.ç,~eU tratar de uma de nossas_ Principais riquezas, que nalista sobre o petróleo como patrimônio do_ povo, alavanca
d
ól
do desenvolvimento e esteio da soberania nacional.
.
também começa a ser ameaça a: 0 petr eo.
Surge, assim, a Empresa Brasileira de Petróleo S.A. Nada há de mais precioso para um -pafs, para uma ec~mo- PETROBRÁS, destinada a executar o monopólio estatal, aromiá, ainda neste final de século, com todas as maravilhas
d
bos instituídos pelo mesmo instrumento normativo, que fOi
tecnológicas já criadas pelo homem, 0 - que 0 ouro negro a Lei n<:> 2.004/53, cuja aprovaÇão recebeu o apoio de todas
existente na natureza.
- ·
-as forças políticas da época, sem exceção.
A aprOvaÇão dessa lei talvez seja o único episódio de
A cobiça internacional pelas regiões petrolíferas é antiga.
No Brasil, ainda no final dos anos 30, corria a descrença nossa história que tenha conseguido sintoniZar. em uníssono,
_,,__ _ ___ _ ,_-o __ ,_,,
na existência de petróleo em nos_so sLubsb·olo. Cont r~ espse ~essi- 0 espírito de braSilidade.
mismo, posicionaram-se Monteiro o ato, _em ao a o, e
E aqui não posso deixar de me referir ao primeiro- PresiOscar Cordeiro, na Bahia. Este, considerado por algun~ um dente da Petrobrás, ainda que o pudesse omitir por simples
louco, conseguiu, com sacrifício pesso~l. com pouquíssimos discrição, já qUe seu ri<)me está inapagaVé:lmente !nscritó na
recursos e com técnica primária, arrancar petróleo do_ subsolo gloriosa trajetória histórica dessa empresa. Mas, o Justo orgubaiano.
lho e a subida honra falam mais alto· e eu não resisto à discrição,
EStávamos, ehtão, ãs vésperãs da 2~ __Guerra Mundial e nem-ã emoção de mencionar e_s_se nome~ o do General Juracy
aqui predominavam forças poderosa_s, contrárias}o~_ verda- Magalhães, meu pai, a quem se deve a sólida construção dos
deiros interesses nacionais e- a serviÇO dos carte1s mterna- alicerces gerenciãis e operacionais dessa empresa modelar.
----=-
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Sobre os feitos da Petrobrás, nesses 38 anos de sua exis-
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tência Coineinõrados no último dia 3 de outubro, todos conhe-

tes. Investir no produto petróleo é para· resultados de 4 a
5 anos e sem continuidade, isso não se.consegue.

cemos', e eu, naquele dia, os rememorei e comemorei em
discurso pronunciado nesta Casa.
Mas, volto hoje ao assunto do monopólio estatal do petróleo, porque, não bastasse a proposta de emenda constitucional
do Governo, visando à sua parcial extinção, cuja apreciação
no Congresso fói deixada p~ra o ano que vem, pr~ssep:ue
a cantilena daqueles que deseJam, a qualquer preço, pnvatlzar
a Petrobrás.
Neste sentido é o editorial de O Estado de S. Paulo,
de 11 de novembro último, elogiando a_ corag_erg do Sr. Jo.ã.Q
Santana, Ministro da Infra-Estrutura, que teria ameaçado com
demissão toda a diretoria- da Petrobrás, se esta não acatasse
as ordens do Governo para que ela faça associações com empresas do setor privado, se abra à sociedade e se torne transparente.
------- Aquele jornal, apoiando as teses defendid~s pelo Ministro, registra a citação que este fizera do ex-Pre~dente C~stelq
Branco, segundo o qual "quem tem cnmpetêncJa e capacidade
de competir não precisa do monopólio. E quem não tem não
o merece". Essa frase respaldaria a opinião do Sr. João Santana, para quem o monopólio não pertence à Petrobrás, mas
à União, e esta quer sepultá-lo urgentemente.
Pergunto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, q_l}e_ra~óes jgstificarialn ·essa urgência? Segundo o jornal, para o Mini~tro
"a Petrobrás não tem pressa, mas o Brasil tem" e eu insisto:
de onde surgiu, repentinamente~ essa idéia de pressa e o que
a explicaria?
Dizer, como faz o Ministro, aplaudido no editorial, que
com o fim do monopólio o petróleo voltará a ser nosso é
um desafiO à inteHgência, um desprezo à verdade, à seriedade,
e um escárnio aos brios de todos os brasileiros.
Ora, Sr. Pi"esidente, Srs. Senadores,_ a frase atribuída
ao ex-Presidente Castelo Branco, isolada no contexto em que
ele a teria proferido, pode ser um atentado à memória de
Sua Excelência. Duvido que ele pensara na Petrobrás, quando
. dissera que não preCisa-do monopólio quem não tem competência e capacidade para competir.
Se antes, neste discurso, eu afirmei que só demos provas
de incompetência ao mundo o fiz propositalmente, para enfatizar a necessidade de- acordarmos o País que está "deitado
eternamente em berço esplêndido". Evidente~ente que há
um exagero para efeito retórico, porqUe todos sabemos muito
bem que colecionamos alguns troféus expressivos da capacidade realizadora do homem brasileiro. 'V.IJl de~ses troféus
é exatamente ã Petrobrás.
Abrir-se à sociedade, tornar-se transparente, como disse
o Ministro João Santana? Oia, quem ·precisa iilostrar~se à
sociedade brasileira, transparentemente e com _urgência, é
o próprio Governo.
-- ·
- - -- __ - _ _ _
Demonstrar capacidade e competência? Cer~amept~ não
é a Petrobrás quem precisa, mas sim este Governo, totalmente
desorientado.
Uma empresa que, só no primeiro semestre deste ano,
apresentou um lucro líquido da ordem de l)S$888 milhões,
contra US$475 mllhões de todo o ano de 1990, não precisa
demonstrar mais nada quanto ã sua eficiênCia eá)inpelêilcia.
Agora, é verdade que o valor patrimonial da empresa
vem sendo deteriorado pela instabilidade decorrente das mudanças constantes de diretoria.
Não é possível uma empre_s~, com objetiy~s p~r~a~e_n!~S,
se ajustar a um Góv~rno com obJetivos trans1tóno~ e n:tut~n-

Em'um ano e meio) a empresa já teve quatro presidentes.
Um fato desses pode gerar suspeitas de desmandos ou desorganização. Nada disso, porém, acontece na Petrobrás. A ~roca
de presidentes, com inusitada freqüência, deve ser deb1t~da
à instabilidade política interna do atual Governo. Jamais a
.
suspeitoso enfraquecimento da empresa.
Cabe salientar, num parêntese, que o pa:lamentansmo
é um sistema onde as mudanças de governo nao desmontam
a máquina administrativa, gerida por profissionais imunes a
interferências político-partidárias. Alega-se que o p~rlamen
tarismo seria de difíCil introdução no País, porque nao temos
partidos fortes e_ organizados, ne.m .um corpo ad~inistrat.ivo
estável. Penso que devemos racxocmar de man':,Ira precisamente inversa a essa argumentação. Enquan~o tivermos u~
_presidencialismo imperial, nunca teremos pa_rtidos fortes, pots
o Presidente os Governadores e os Prefettos sempre ~l!scam
cooptar apoi~s partidári_os, car~cte_ri~a9a~e~t~ ~nfiéis a pr~
gramas e fisiológicos. Esse apetite fisiológiCO 1mped~ ~ org~m
zação mais estável e profissional _de. um corpo admmistrahvo
comprometido apenas com os obtehvos permanentes.
Mas, voltando ã questão- do mo.nopól~o e da Petrob~ás,
encontro num artigo do respeitado Jornalista Barb~sa Lima
Sobrinho, no Jornal do Brasil de 10-11-91, co~entános sobre
·o Programa do Partido da Reconstrução NaciOna_I- PRN,
editado em 1988, cuja pertinência mer~ce transcnção de alguns tópicos. Comentando o compromisso express:> dq. P~N
com a preservação e defesa das "empresas que ~ao,.motlvo
de justo orgulho da sociedade_. pro~u~tva~ e lucrativas, e _q~~
se constituem, hoje, em patnmômo I?ahenáve! da Naçao ,
o brilhante jornalista menciona e anahsa o segumte:
"Os engenheiros da Petrobrás, reunidos numa associaçãO ... descobriram um folheto intitulado "Compromissos públicos de Fernando Collor com a Petrobrás". Uma publicação editada pelo Comitê Centtal
da Campanha do PRN. Nada mais que um folheto
para arrastar não sei quantOs eleitores, que votaram
no candidato desse partido. Contendo o papel três subtítulos, a saber: "A Petrobrás e a independência energética do País", "A Petrobrás e o Brasil" e, finalmente,
"As estatais e o setor público". Sob esse terceiro título
dizia o candidato: "Asseguro que serei extremamente
rigoroso na defesa do patrimônio público, sobretudo
nas estatais brasileiras. Sob meu comando, aquelas que
são produtivas e mantém rentabilidade compatível com
o sentido de modernidade e eficiência que vamos imprimir à Administração serão livres para a gerência eficiente de seus atos, para fixar salários a preços de mercado e definir sua própria política de investimentos.
Por isso, acrescentava o candidato, o meu programa de preservação e de fortalecimento da Petrobrás
não decorre de interesses políticos ou partidários, mas
de minhas profundas convicções que me permite?'~ tornãr públicos os compromissos que, se eleito Presidente
da República, saberei honrar, na exata medida dos
termos aqui expostos e submetidos a sua consideração.
Tenho a certeza de que outro candidato poderá subscrever idênticos, porém não mais claros, explícitos e amplos compromissos, que submeto ao crivo de sua ap.reciação. (ass.) Fernando Collor de Mello. E a rubnca
do PRN, com o carimbo: "Disque Brasil-Novo".
Comparece-se tudo isso - conclui Barbosa Lima
Sobrinho - com o programa das privatizações. E, so-
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bretudo, com o texto do Emendão (referindo-se ele,
implicitamente, â questão do monopólio estatal do petróleo) para chegar à conclusão de que tudo isso é
Brasil."

Exatamcnte, Sr. Presidente, Srs. Senadores, tudo isso
é Brasil. Descompromissos. Engodos. Desonra com a palavra
empenhada. Falta à yerdade. Tudo isso é Brasil.
Mas nem tudo isso é o brasileiro, porque não todos,
felizffiente, desprezam seus compromissos.

Volto agora-à questão da soberania, que introduziu este
discurso.
A ConstituiçâO de l9SS; além de estabelecê-la como um
dos fundamentos de nossa ordem política (art. 1~, I) e de
desdobrá-Ia no princípio da independência nacional, regente
de nossas relações internacionais (art. 4~. I), também a prevê
como o princfpio básico da ordem económica constitUcional
(art. 170, !).
Essa reitet~fÇão Oão é gratuita. Ao contrário, ela contém
um mandamento de ordem superior, que não pode ser afastado das conseqüén-ciaS de sua infringêocia-.- Os países economicamente pod'érosos, em particular os
que ambicionam o domínio dos recursos naturais pertencentes
aos países mais fracos ou indefesos, não precisam se preocupar
em inserir nas suas cartas constitucionaiS um princípio semelhante. É que a soberania política e econôm.ici desses países
é inerente à conSciência nacional e intangível sequer em pensamento. Ai daqueles que a negociarem!
Se a nossa Amazônia pertencesse a qualquer desses países; seria incógitãVel a idéia de internacionalização.
O sentimento de pátria e de nacionalidadé não foi varrido
pelos ventos da liberalização económiCa que sopram agora.
Porque os japoneses compraram um quarteirão das~ Avenida
em Nova Iorque, um estúdio cinematográfico e alguns _hectares
de terras no Texas, os americanos reagir-ãrri e nãO es13.0 dispostos a tolerar novos-avanços a um -património que não é público,
mas que, simplesmente, pertence à tradição e à históriã-norfe~
americanas. Porque as multidões dos países do Leste Europeu
invadem as principais capitaiS-da Europa Ocidental, na doce
ilusão de que o Velho Mundo é o novo paraíso, retorna o
fantasma do nazismo. Porque o Japão sabe reconhecer e valorizar os esforços de seu povo, de reerguer-se da derrota na
z~ Guerra e constniir;- p-clóotiabalho, a maior economia "capitanceira" do mundo atual, ele é o exemplo mais notório e
radical de reserva de mercado, em todos os sentidos, existente.
E nós? Porque a modernidade é a abeitU:ra do mercado,
porque a modernidade é a desestatização, pOiqtie a modernidade é a internacionalização da econolnia ditada pelos países
ricos, porque a modernidade é ser tangido pelo Fundo Monetário Internacional, por isso vamos extinguir o monopólio
de reservas estratégicas- e entregar aquilo que é património
público do povo_brasileiro a capitais estrangeirOS?
O Presidente da República não tem mandato para arrui~
nar um povo, um país, a nação.
Já se atingiu o nível máximo de paciência de d_e_sespcrança. Dai para frente alguém tem de- inud-ai-Ou saii:- õ povo
ou o Governo. O povo não tem para onde ir; o Gºy~rn()
não sabe para onde ir, mas este tein de descobrir o caminho
o quanto antes.
Espero, Sr. Presidente, Srs. Senadores,- que- no próximo
ano não tenhamos que ir às ruas para recomeça-r tádo 0-tiajeto
histórico de luta pelo monopólio do petróleo.
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O slogan dessa luta, certamente vitoriOsa? "0 petróleo
continuará sendo nosso".
- Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JUTAHY MAGALHÃES EM SEU DISCURSO:
OF. SGM/489/91
Senado Federal, 3 de dezembro de 1991
Senhor Senador
Por determinação c1~ _P_ririteira- S-ecretaria enêarriinho a
y~~sa -~xCelência cópia das inforinãções prestadas pelo MiniStro da Economia, Fazenda e Planejamento sobre os quesitos
constantes do Requerimento de Informação n~ 727, de 1991.
Respeitosamente, - Guido Faria de Carvalho, Secretário:.Geral da Mesa.
A VISO N' 1.832/GMEFP
Btast1ia, 29 de novembro de 1991
Senhor Primeiro Seçretádo~ _______ _
- Re_.fj_rp-me ao Ofíçio_ S_M _n~ 1.015-. de _22-10-91, atrav_és
do qual foi encaminhada cópia do Requerimento de Informações n' 727, de 1991, de autoria do Senhor Senador J utahy
Magalhães, sobre dívidas de banco comercial ou instituição
de crédito junto ao Banco Central S.A.
A prOpósito, te:Õ.ho a honra de encaminhar a VosSa Excelência o anexo Ofício PRESI/SUPAR - 91107131, de
12-11-91, do Banco Central do Brasil, a respeito do supra~
citado requerimento.
Atenciosamente,- Marcüio Marques Moreira, Ministro
da Economia, Fazenda e Pianejamento.
BANCO CENTRAL DO BRASIL
PRESI/SUPAR-91/07131
Brasnia, 12 de novembro de 1991
Do: Subchefe para Assuntos Parlamentares e de ComuniciÇão Social
Ao: Ilm~ Sr. João Paulo M. Peixoto
M.D. Chefe -da- Assessoria de Assuntos Parlamentares
do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
Reportamo-nos à correspondência AAP n' 2143/91, de
23-10-91, por intermédio da qu-al essa ASsessoria solicitoU
resposta ao Requerimento de Informações n" 727/91, do Senador Jutahy Magalhães, sobre dívidas de banco comercial ou
iristituição de crédito e financiamento junto a este Banco Central.
2. A propósito informamos que, no momento, estão_
registradas instituições financeiras respondendo neste Banco
Central por saldo devedor decorrente de "Assistência Financeira" obtida ao amparo das Resoluções n"5 1.598, 1.735, 1.786
e 1.813, de 29-3-89" 31-7-90, 1•-2-91 e 5-4-91, respectivamente.
3v . Esclarecern,.os, ain_da, que _os pagamentos das dívidas
são efetuados mediante débito na conta de "Reservas Bancárias" titulada pela própria instituição ou, quando for o caso,
pela sua c6nvenente, incidindo, sobre o saldo devedor, custos
como a seguir indicado:
- Resolução n• 1.598
.
.
-CustOs:_ taxi de- remuneração das Letras Financeiras do
Tesóur:_:o (LFT), acrescida dos_ seguintes percentuais:
-até 365 dias: sem acréscimo;
-de 366 dias até 547 dias: "2%
ano;
-de 548 dias até 730 dias: 4% ao ano;

ao-
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Projeto_çle_.Lei do Senado n" 80, de 1991, de minha ~utoria,
que institui o Programa de Garantia de Renda Mínima e dá
Forma de pagamento: 12 parcelas mensais e sucessivas, outras providências, seja submetido à apreciação do plenário
vencíveis a partir do-19~ més-de vigência do contrato, inclusive, do Senado.
Gostaria de dizer que não faço objeção a que este projeto
tendo em vista o período de carência de 18 meses.
seja apreciado e votado por todos os Srs. Senadores. Tenho
- Resolução n9 I. 735
Custos: 1) Associações de Poupança e Empréstimo e Ins- a convicção de que ele será aprovado neste plenário pela
tituições Financeiras com Carteira Imobiliária/Poupança Ru~ maioria dos Srs. Senadores, talvez até por todos.
Evidentemente, teria sido ótimo se as Bancadas do PFL,
ral: índice de atualização dos depósitos de poupança, acrescido
do PDS e do PRN tivessem considerado que, em vista da
de 8% a.a.
2) Demais instituições: Taxa Referencial dos TiiUIÔs Fe- unanimidade alcançada na Comissão de Assuntos Económicos
e_ dat1-o o -~arát~r terminativo do projeto, ele não precisa vir
derais, acrescida dos seguintes percentuais:
_
a) nos primeiros seis meses da Operação: sem ãêfésciiDõ; ao plenário. Quem sabe diante de algumas reflexões que aqui
p~ll?carei,_ poss11~. ;ai_nçia O$_ membros desses Partidos refletir
b) do 7• ao 12• mês: 4% ao ano;
·
melhor e permitir que seja selada a sorte deste projeto na
c) do 13~ ao 18~ mês: 6% ao ano;..
tard_e. d~ _49j_e~_ qesü}ti.Q.do desse recurso.
d) do 19' ao 24• mês: 8% ao ano; e
Por g_ue razão? Se algumas d~vidas foram levantadas por
e) do 25~ ao 3Qn mês: 12% ao ano. ·
alguns Srs. Semidores sobre o Programa de Garanti~ de Renda
Prazo: máximo de 3\liiieses. - -Forma de pagamento: Por se tratar de crédito rotativo, Mínima, praticamente todas _elas fgra~ respondidas. No_ âmbidiariamente as instituições. podem solicitar amortizações ou to do próprio Governcç tenho enc;:Õntrado um apoio signifimesmo liquidar o seu débito, ficaildo asseguradas futuras libe- catiVo ao projeto entre os SfS. SenadOres. Num encontro que
rações em função das respectivas necessiâades de caixa, desde tive com as bancadas do PFL, do PRN, do PDS, do PDC
que o total da responsab~lidade se comporte dentro do limite e do PTB, as dúvidas Ievan~ad3:s pelos Srs. Senadores foram
vigente. A partir do sétimo mês, inclusive, de vigêncià do respondidas principalmente pelos próprios Pares desses Parcontrato, ao firial de_ c;:~da mês o limite sofrerá red_1,1_ção _em tidos.
importância eqUivalente- aO seu valor dividido pelo Dórilero .... Hoje- de manhã, tive opori~nidade de fazer uma vis-ita
à Ministra da Ação Social, Margarida Procópio. Estive com
de meses restantes, incluído o próprio mês de- rereréD-Cia.
S. Ex• por quase uma hora, expondo, em detalhes, a natureza
-Resolução n• I.786 - Circular n• 1.932
Custos: taxa média ajustada das operações de financia- do Programa de Garantia de Ren_da Minima. A partir do
mento registradas no Sistema Especial de Liquidação e Custó- momento em que S. Ex~ compreendeu o Imposto de Renda
negativo, que compensa o cidadão brasileiro que não esteja
dia (SELIC), acrescida dos seguintes percentuais:
recebendo um rendimento mínimo da ordem de 120 mil cruzei~
a) saques até o limite contratual: 21% a.a.;
b) saques acima do limite contratual e até mais uma vez ros riiehsais, pasSou a ser ela própria entusiasta e defensora
do projeto. Disse-me S. Ex• que, como professora, assistente
- o seu valor: 23% a.a;; e
c) saques que excedam a duas vezes o limite contratual: socj~!_~~j~as veze_~ ç_riticou o termo "assistente_ social", porque ava1iava que o importante era garantir condições de çligní25% a.a.
dade a quem quer que estivesse em condições mais carentes
Prazo: I dia.
Forma de pagamento: mediante débito na conta de "Re- na sociedade. S. Ex~ acredita ser muito mais adequado, ao
servas Bancárias" titulada pela própria instituição ou, quando invés de se estar distribuindo cestas básicas ou outros tipos
de bens, prover essas pessoas de recursos, através da garantia
for o caso; pela sua convenente.
de. emprego e de um salár_io digno em r_et_ribuição ao seu
-Resolução n•1.813
Custos: idênticos aos rendimentos atribuídos ãs Letras tr~l?i:t)hç_:- _:M~~1_ se_p_orventu_.rª, por ineficiência do sistema ecodo Banco Central (LBC) objeto da venda, desde a·data da nómico em que vivemos, uma pessoa não conseguir emprego
ou um salário pelo menos condizente com o necessário para
operação até a data da sua liquidação.
garantir sua sobrevivência e uma vida digna, nada mais justo
Prazo: a ser definido na época da contratação.
Forma de pagamento: na data de vencimento mediante ~º-que provê-la de uma renda mínima.
A Ministra Margarida Prcicópio disse~me com todas as
débito na conta de "Reservas Bancárias'·' titulada pela instiJ~t~a_s que via no projeto algo extremam~n_te positivo, mostrantuição.
Colocando-nos ã inteira disposição de V. S\ valemo-nos do-se, portanto, favorável a ele, diz_endo que ain~a iria soliçjtaJ
do ensejo para reafirmaras protestos de nossa estima e apreço. à sua assessoria que o estudasse em todos os detalhes.
- José Paulo Bezerra de Souza.
O Sr. Divaldo Suruagy- Permite~me V. Ex~ um aparte?

-de 731 dias até 912 dias: 6% ao ano.
Prazo: até 30 meses, a critério do Banco Central.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY-(PT- SP. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, foi lido, há pouco, o Recurso n9 9, de 1991,
pelo qual os Senadores Marco Maciel, Lfder do PFL, Presidente do PFL, Hugo Napoleão, Vice-Lfder Ogaclr Soares,
Líder do PDS, Oziel Carneiro, Dario Pereira, Magno Bacelar,
João França e o Líder do PRN, Ney Maranhão, nos termos
do § 3~ do art. 91 do Regimento Interno, requereu que o

O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muita honra, nobre
Senador.
-~-O_Sr._Divalc:Io Suruagy- Gostaria de registrar a minha
satísfação ao saber, por intermédio de V. Ex• do compromisso
que a Ministra da Ação Social, a D~ Margarida Procópio,
assume com essa idéia~ que tem tanto conteúdo de justiça
para milhões de brasileiros que têm os seus salários aviltados,
seu padrão de vida diminuído, vivendo em condições subuma~
nas. Isso me traz uma alegria muito grande. M~sp1o f~zençlo
oposição ao GovernO como um todo, não posso, contudo.
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deixar de reconhecer na pessoa da Ministra Margarida Procópio uma exceção nesse quãdro governamental, pela sua sensibilidade, espírito público e dedicação aos interesses maiOi'es
do País. Quero regiStrar a ·minha a·drriiração pelo trabalho
que a Ministra vem exercendo; S. Ex~ se transforma num
caso único entre esses alagoanos que estão diminuindo a imagem da nossa terra no exercício de funções no GOverno Federal. A Ministra Margarida Procópio vem· c-orrespondendo à
expectativa que- o povo alagoano dePosita na sua ação ministerial, na sua ação administrativa. AprOVeito-para me congratular com V. Ex~, que é um batalhador, unl defensor e um
advogado incansável das causas das minorias sofridas do nosso
País. V. Ex• escreve o seu nome entre os grandes defensores
e batalhadores pela correção dos desníveis sócío:liS- dentro da
sociedade brasileira. V. Ex• não honra ape:nas São Paulo:
V. Ex~ honra a classe política brasileira. O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço a V. Ex• por
suas palavras, Senador Divaldo Suruagy, e faço~Ihe um apelo.
A partir deste momento, passarei a convidar a cada um dos
Srs. Senadores a assinar requerimento de urgéncia relativamente a esta matéria, que desde abril vem sendo discutida,
inclusive, na Comissão- de Assuntos EconómiCos foi discutida
em detalhe, de tal forma que, dado o grau de conhecimento
do assunto por todos os Srs. Senadores, inclusive, levando
em conta a possibilidade de algum Senador colocar alguma
proposta, no sentido de melhorar o projeto - e isto seria
bem~vindo -mas de tal maneira a podermos, até segundafeira, prevista como o último dia dos_ nossos trabalhos neste
ano, aprovar este projeto para que a Câmara dos Deputados,
a partir de 15 de fevereiro, possa aperfeiçoá-lo ainda mais.
o Sr. Epitácio Cafeteira- Permite V. E~-urn aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY - Eu gostaria de relatar,
Senador Epitácio Cafeteira, antes de conceder, com muita
honra, o aparte a V. Ex~, que no diãlogo com a Ministra
Margarida Procópio tiVe a oportunidade de dizer a importância de podermos, inclusive, ao prover recursos em dinheiro
àquelas pessoas necessitadas, ao invés de- inúmerOS _outros
programas, cortar algums programas, dando flexibilidade ao
Executivo de apresentar alternativas ao Congresso Nacional.
Hoje, inclusive, os programas do Ministériõ da Ação Social,
da Educação ou outros são caracterizados por ii-regularidades.
Prezado Senador Epitái:io Cafeteira, vou ler um: ofício
que acabo de enviar ao Ministro José Goldemberg, sobre
um procedimento que ocorre nesses programas de distribuição
ou de compra de alimentos,_ e~ larg_a escala. _ ,
Com muita honra, concedo o aparte a V. Ex~

. . o_ St. Epil!\clo_ Cafeteira

~

A questão do alimento já
é outro assunto; vamos tratar de compras, vamos falar na
Loja do Pedro. Aí é outra oportunidade. Mas eu queria,
aproveitando o _momento em que V. Ex~ falava nos projetas
que tem para o Imposto de Renda negativo, ou a falta de
renda, e o desejo de manter o trabalhador dentro de níveis
compatíveis com a dignidade humana, queria dizer que conheço a sua luta e a sua virtude _de nela insistir.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Desde o tempo que éramos Deputados Federais.
O Sr. Epitácio Cafeteira - E veja V. Ex~ que estamos
vivendo um momento atípico neste País, porque o Presidente,
que disse que ia se eleger para ajudar os descamisados, faz
tudo ao contráriO_:_ Esse Governo, por e-xemplo, é contra a
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indexação, mas a indexação para os- trabalhadores, a inde-xa·
ção para o funcionalismo público. Ele quer a indexação para
o tributo que o Governo vai receber. Indexação a favor do
Goverrio, não a fa"vor do povo ou dos descamisãdos. Ve.ia
V. Ex~ agora·mesmo no abono, veja a diSci.-imlnaçâ0.-0 ahoilo
é para ser dado desde que não seja para o funcionário público.
O_funcionáriO público, mesmo que ganhe um salário mínimo
_pois Sua Excelênci~ achaque ele está vivendo bcni. Então,
a sua luta, eu diria, no quadro atual do Brasil, de certa forma
·é até quixotesca, porque enfrenta uma série de dificuldades.
Congratulo-me com V. Ex•, exatamente, porque, corno o célebre cavaleiro, nãO perde a esperança, e investe contra todos
os "moinhos" que aparecerem no sentido de, dentro do seu
compromisso, que é o nossõ compromisso com o povo, lutar
por melhores dias. Não tenho dados para falar sobre a Ministra
e o que S. Ex~ pode fazer. Acho que o Governo, até- nos
compromissos que assume;aqui~-no Congresso Nacional. atrJvés de suas lideranças, após a feitura das leis, o Governo
veta. Nem os próprios líderes do Governo merecem a credibilidade para falar em nome desse Governo! Parabéns, Senador,
e estarei ao lado de V. Ex~ não como Sancho Pança. como
mais uma arma na luta em busca de melhores dias para o
povo brasileiro.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço o aparte e
o apoio de V. Ex\ especialmente porque, conhecendo tambCm
o Estado do Maranhão, bem como o Nordeste do Brasil e
todo o Território brasileiro, pois como V. Ex~ connheço muito
bem o sofrimento do povo brasileiro nas áreas m3is pob1 cs..
Seriam exatamente os EStados onde vive a população mais
pobre deste País que poderiam ter o benefício diretamentc
dado àquele que, estando no longínquo interior do Maranhão,
do Piauí, de Pernambuco, do Pará, do Amazonas, ou do
Acre, teria o direito a receber da mesma mane ir~_ que qualquer
brasileiro, hoje, é capaz de encontrar uma loja da Loto, apostar e receber um prêmio quando saísse vencedor, qualquer
cidadão brasileiro, pelo projeto de garantia de renda mínima,
se não receber, o que seria hoje 120 mil cruzeiros mensais?
Primeiro, se estiver empregado, seja ele um professor lá do
interior do Maranhão ou do Piauí teria o direftO a um comple~
menta de renda na forma do Imposto de Renda negativo.
que lhe dará maior dignidade no seu trabalho.
O Sr. Epitácio Cafeteira- Permite-me V. Ex" um ap:lrtc'?
O SR. EDUARDOSUPLICY- Com prazer, nobre Se nudor Epitácio Cafeteira.
O Sr. Epitácio Cafeteira - O projeto de V.Ex• é tão
justo que, inclusive, quando o Governo nega os benefícios
ao funcionalismo público, um salário mínimo maior ou um
abono, diz que asSim- procede, porque muitos Estados e Municípios iiiàm quebrar se pagasse o salário mínimo. Sabemos
que a maioria dos municípios não paga o salárioi _mínimo;
paga 5 mil cruzeiros, paga 10 mil cruzeios. De forma que
de tal maneira o projeto de V.Ex\ por incrível que pareça,
ia atender muito mais ao_ ftUI.Çion&isroo.- público deste País
que, na realidade, recebe gotjêt-à:PrOféSsó.res do inter'ior recebem gorjeta. ~ui Governador do meu Estado, e tive a alegría
de deixar bem as professoras do Estado. Mas as do rnunicípiv
ganham gorjeta, em sua maioria, não é verdade que seja
em sua totalidade. Mas o mesmo ocorre em toda aquela Região Norte e_ Nordeste; é muita gente trabalhando para produzir pouco e receber nada.
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Vejam, sfS. Senadores, tantos têm sido os casos de denúncias de programas assistenciais para as populações carentes,
que na verdade acabam beneficiando aos mais ricos.
Tantas têm sido as denúncias sobre a malversação dos
recursos públicos, por Vezes, -são destinados para os que os
ficam administrando ou deles se aproveitam.
O próprio relatório do Banco Mundial tem ressaltado
que de cada 100 dólares, ou 100 cruzeiros destinados a programas para os mais pobres, menos da meta,d~, e às vez~s até
um décimo só é que chega efetjva_mente aos_ mais carentes.
Ora, poderiam muitos contra-argumentar como ainda o
fizeram ou levantaram dúvidas, os Senadores que tão gentH_mente têm me perguntado e dialogado a respeito.
Na reunião com os Senadores que defendem o Governo,
nesta Casa, por exemplo, à certa altura o Senador Jonas Piriheiro nos perguntou: "Mas, será que alguém que vá receber
o Imposto de Renda negativo não irá gastá-lo para beber
álcool ou algo parecido?".
Lembro-me que entre os próprios Senadores ali presentes
OFÍCIO N' 188191
houve aqueles que contra-argumentaram, mas isso seria urna
Brasflia, 12 de dezembro de 1991 exceção. Gostaria até de ressaltar, certamente, se fosse garantido o direito _à renda mínima, muitas pessoas ãs vezes levadas
ao desespero, diante da miséria, e da impossibilidade de arcar
Senhor Ministro,
Acredito ser relevante a tornada das medidas cabí- com as despesas para prover recursos aos seus filhos, certaveis no sentido de ser apurada-a denúii"cia que- tomei- mente teriam condições, pelo programa de garantia de rem:la
conhecimento e passo a relatar a Vossa Excelência:
mínima, de deixar o próprio alcoolismo, com uma posrura
Dos dias 3 a 6 de dezembro do corrente ano hospe- de dignidade que a Nação brasileira poderia conceder-lhe.
daram-se na cidade de São Paulo, no Paulistânia_ Flat Mais do que conceder, colocar como um direito conferido
Hotel, situado à Alameda Casa Br3nca, n" 343, repre- pelo Congresso Nacional e de acordo com o que está estabesentantes de diversas entidades com interesses relacio- lecido na Constituição que ainda não foi instrumentalizado
nados à aquiSiÇãO de mereridã. -escolar, programa eSte por nós.
administrado pe-1() governo federal.
O Sr. José Eduardo- V.Ex• me permite um aparte?
No decorrer daqueles dias, testemunha póde observar a maneira pela qual comissões teriam sido avenO SR. EDUARDO SUPLICY- Com prazer, ouço V.Ex•
çadas entre o Sr. João Henrique Bordon, representante
O Sr. José Eduardo -Tenho acompanhado o trabalho
de empresa Bordon, interessada no fornecimento de
de V.Ex~ com esse projeto de renda mínima, os estudos que
gêneros à -merenda escolar, de forma a garantir_ o resulV.Ex• tem procedido e os vários pronunciamentos feitos no
tado de processo licitatórío em seu benefíciO~ e repreplenário desta Casa. Numa ocasião anterior, tive a oportusentantes ·da Accmbrás, da Alernbrásar, e da Acemnidade de fazer um aparte e entendo que, realmente, é de
brásar, tendo, a certa altura, ouvido quando combicunho social bastante avançado pela correção da miséria que
navam "o melhor preço do Brasil, fora a _comissão".
atinge grande parte da põpulação. Mas, naquela ocasião, coEssa empresa, a Bordon, ademais, colocou um
municava a minha preocupação com o efeito inflacionário
automóvel à disposição de tais representantes, para
que um projeto dessa magnitude_p~deria trazer para a econoque, por exemplo, durante à noite pudessem ír ao Gamia brasileira. Gostaria de ouvir de V.Ex• se foi feito algurrí
llery, conhecida casa noturna de São Paulo, e a outros
estudo no sentido das implicações inflacionáriaS que na medida
lugares.
Os dados que nos foram possível coletar relativos acarretaria, principalmente se no bojo desse projeto está preà identificação de tais pesso-as são os seguintes, o nome vista a eliminação de benefícios, Como o salário:-desemprego
e outros tipos de benefícios que hoje são concedidos àqueles
das pessoas com seus respectivos endereços, conforme
que têm uma pequena renda, ou que não têm nenhuma. Na
os endereços que deixaram na própria recepção do
hipótese de um projeto desse nível vir a ser aprovado poderia
hotel.
se tornar cumulativo a outros benefícios que já são concedidos,
Ivan José Pires, Maria Eugénia do :prado, Maria
Julieta Barroso Lima Dan tas, Teima Regina de Araújo não a todos que não têm uma renda mínima, mas a uma
Rodrigues, Socorro Ma_ria Pinho Pen_teado, Railda Ser- grande parte da população brasileira e que, sendo cumulativo
com outros benefícios, teria um efeitO inflac-ionário ·muito
rano Rodrigues e Ian Alvares dos Prazeres. _
maior,
tornando-se, ao invés de um bem para a classe trabalhaRessalto por oportuno que a pessoa que testemunhou os fatos acima descritos a mim os relatou movido dora brasileira- que, sei, ser o objetivo de V.Ex~, com o
por profundo sentimento de indignaçãO diante da forma qual comungamos um grande malefício.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço a pergunta
desrespeitosa com que foi tratado o dinheiro público
e no intuito de, na qualidade de cidadão, colaborar de V.Ex~ porque el_a me dá a oportunida~e de ~clarecer:
com as autoridades responsáveis para que pudessem Sim. O próprio GoVerno, na área económica, tem estudos
ser, a tempo, tomadas as medidas C::;:tbf~eis, para coibir sobre a estimativa do custo do Programa de Garantia de Renda
Mínima que mostram que, caso aprovado na fOrma Corria
taiS procedimentOs.''

O SR. EDUARDO SUPLICY- Senador Epitácio Cale·
teira, V.Ex' lembra easos extremamente justos_ que poderiam
ser corrigidos.
Neste momento em que o Governo re-solve d~ixar os_
funcionários públicos como cidadãos de segunda categoria,
um projeto com uma garantia de renda mínima iria tfanqüilizar
a todo servidor, seja um professor, seja o mais simples servidor
de qualquer Estado.
Qualquer município desta Nação, por mais pobr~ que
seja estaria asseguradO se for aprovã.do o projeto de garantia
de renda mínima.
Principalmente, se adotado tal projeto, poderíamos estar
acabando com procedimentos tais como o que vou relatar,
que acabo de enviar sob a forma de ofício, ao Ministro José
Goldemberg, que me agradeceu, antes de viajar, pelo conteúdo desta informação.
Vou ler o ofício que enviei ao Ministro José Goldemberg:

\
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hoje está, com a alíquotade 30% -que podúáSerauiUeiú:ada
para 40, ou até 50%, caso o Governo disponha de recursos,
mas cabendo ao·Executivo a liberdade de definfr- definida
no projeto e caso instituído universalmente para todos cidadãos de 25 anos ou mais, e lembro que o projeto introduz
gradualmente, a partir de 93, para os de 60 aiios ou mais,
dando liberdade ao Executivo, se o desejar, se tiver disponibilidade de recursos, de antecipar a sua vigência. Pois bem,
seriam necessários cerca de 3% do Produto Interno Bruto
para viabilizar o projeto com 30% de alíquota, para todos
os brasileiros. Ele não seria inflacionário na m-edida em que
haveria os cortes relativos no programa orçamentário, havendo todo ano de 92 para po-der o Governo, em diálogo com
o Congresso Nacional, selecionar quais os cortes de despesas
que poderiam ser feitos com cuidadoso exame, em diálogo
conosco, mas com a iriiciatfV-a -do Executivo, aqueles programas que serão substituídos com vantagem, pela maior eficiência do Programa de Garantia de Renda Mínima.
A própria Ministra Margarida ProcópiO, hOje, disse-me
que consideraria muito mais eficiente, muito mais digno pára
a pessoa, por exemplo, receber os recursos na forma de dinheiro do que da cesta básica.
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''1. MaS, assiffi como em tudo abundais na fé,
e na palavra, e na ciência, e em tOda a solicitude,
e na vossa caridade para conosco, assim também abundeis nesta graça. 8. Não falo como quem manda, maf
para expe-rimentar com (o exemplo da) solicitude do~
outros a boa índole da vossa caridade. 9. Porque é
conhecida de vós a liberalidade de nosso Senhor Jesus
Cristo, que, sendo rico, se f~z pob~e por vós, a fim
de que vós fósseis ricos pela sua pobreza. 10. E nisto
é um conselho que vos ~ou; porque isto é útil para
vós, que (primeiro) começastes não só a f~zer, mas
também a desejar (de tirar a coleta) desde o ano passado. 11. Agora, pois, acabai a obra, para que, assim
como a vontaçle está_pronta para querer, assim também
o estejã. para c·umprír~ segi.irido os vosso meios.
12. Porque, se a vontade está pronta (para dar), é
aceita segundo aquilo que tem, não segundo aquilo
que não têm. 13. Porque náo se pretende que os outros tenham alívio, e vós fícfueís em atrição, mas que
haja igualdade. 14. Na circunstânCia presente a vossa
abundância supra a sua indigência, para que também
a sua abundância (em bens espirituais) -supra: a vossa
indigência (neles), de maneira que haja igualdade, como está escrito: 15. O qUe (colheu) muito, não teve
de mais; e o que (colheu) pouco, não teve de menos".

Mas, Senador José Eduardo, V.Er., como empresário
que é, compreende muito bem a diferença extraordinária que
haveria para as empresas no sentido de não haver pressão
Sr. Presidente, queria dizer que ontem conversei, expliinflacionária. Porque, tipicamente, em vez de se aumentar
de uma hora para outra a remuneração dos_ trabalhadores cando, por 15 minutos, ao Presidente em exercício, Itamar
em grau superior ao acréscimo em- produtividade, nós não Franco, o Programa de Garantia de Renda Mínima.
O Vice-Presidente da República, disse-me que está sensiteríamos isto como uma pressão de custos_ para as empresas.
Isso viria, seria pago pelos cofres da Nação, mas de maneira bilizado com a proposta, que a achou positiva, e queria dialocompatível com o equilíbrio orçamentário e no momento em gar com os membros da Bancada governamental.
Gostaria que houvesse a sensibilidade dos Srs. Senadores
que o vale faz um acordo com o Governo para aumentar
o Imposto de Renda, por exemplo~ para 35% para aqueles para que ainda antes de segunda-feira possamos ter a aprovação do Programa de Garantia de Renda Mínima.
que ganham mais -estou de acordo_com esta medida Muito. obrigado. (Muito bem!)
no momento em que o Governo acorda com a Oposição,
e desse acordo ainda não participei, que vai haver o imposto
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
sobre grandes fortunas, porque li nos jornais que o PMDB palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho.
ontem fez um acordo com esse objetivo com o Governo.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL....:. BA. Pronuncia
Gostaria de estar~ o Partido dos Trabalhadores, sendo parte
do diálogo final, gostaria de dizer que não vejo cómo levar-=-se o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao
adiante esse procedimento se também não houver um acordo termo quase da presente Sessão Legislativa, considero útil
sobre o Projeto de Garantia de Renda Mínima, que conside~ dar um testemunho pessoal e fazer uma reflexão em conjunto
ramos fundamentais. Seria importantíssimo qUe _à SCriado Fe- com os nobres colegas.
Afastado desta Casa por 20 anos, a ela retornei no prinderal mostrasse uma vez estar à frente, ter uma iniciativa
ã frente da Câmara dos Deputados. Seria uma -iniCia ti vá histó- -cípio deste ano. Aqui não encontrei, infelizmente, nenhum
dos companheiros da legislatura de 1963 a fevereiro de 1971.
rica para esta Casa.
Divisei mesmo um plenário diferente e a Casa materialmente
Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria de concluir a mi- renovada em muitos de seus aspectos. Aqui, porém, defronnha fala recorrendo não aos maiores economistas VivOS da tei-me com homens de idades, de filosofias, de tendências
humanidade hoje, que tenho citado aqui, que defendem esse e de temperamentos diferentes. Depois de quase um ano de
projeto entusiasmadamerite, como Milton Friedman, John trabalho, posso declarar que, se as imagens são diferentes,
Galbraith, James Tobin, Robert Solo e outros; não dizendo os homens no caráter, no procedimento, não são diferentes
simplesmente que este projeto seria compa:tfvel, coerente até dos que deixei em 1971.
com a Declaração Universal dos DireítoS Humanos. Mas gosNo curso desses meses de trabalho, não vi ninguém nesta
taria de concluir com a observação que me fez o Presidente Casa defendendo procedimento ilícito. Não presenciei alguém
da Conferência- Nacional dos Bispos do Brasil, D. Luciano defendendo causa contrária ao interesse público, não recebi
Mendes de Almeida, quando, ao ouvir a exposição do meu de nenhum dos colegas solicitação-para voto incoMpatível
projeto~ disse-me. HEduardo, o seu projeto está muito bem
com a ética ou a moral da vida pública.
defendido na Segunda Epístola de S. Paulo aos Corintios".
Todos podemos errar. Os erros não são privilégios do
Vou dizer porque o Proj"eto de Garantia de Renda Mínima Parlamento brasileiro. Erros, escândalos mesmo, nestes últiestá tão bem defendido, lendo São Paulo, na Segunda Epístola mos anos, têm ocorrido em parlamentos dos mais desenvolaos Coríntios:
"
- vidos países do mundo: Japão, Inglaterra, Estados Unidos
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e-em outras nações, não faltando mesmo situãções

em que,

num país de grande tecnologia c desenvolvimento, até primei-

ro-ministro fosse envolvido cm escândalo e _obrigado a aban<.lonar o poder.

Não tivemos nenhum fato dessa na_tur~~a atingindo o
Senado brasileiro. Se um fato ocorreu na Câmara dos Deputados, mereceu a punição oportuna.
Há, porém, Sr. Presidente e Srs. Senadores, uma tendência acentuada_ em diminuir a vida pública e atingir os seus
militantes. OS erros dos políticos se tornam crimes, suas faltas
se tornam faltas graves. Até mesmo a- grande imprensa não
tnlera nenhuma dessas faltas. Ao contrário, acusa~as fortemente. Sem dúvida, é dever da imprensa condená-las. Falo
com a isenção de quem não recebeu nenhuma crítica de ordem
pessoal e até encaminhou ao exame do Parlmento um projeto
de nova Lei de Imprensa, que a crítica mais acentuada que
tem recebido é a de ser demasiado liberal. Timbrarei na defesa
da liberdade de imprensa, contrariarei o ponto de vista dos
que pretendem agravar penas. Temos que perseverar na -defesa da liberdade ampla de imprensa, sobretudo para preservá-la.• amanhã, de golpes da violência, partidos do poder político. E o nosso dever.
Mas é nosso dever, também, pedir, sobretudo aos grandes
órgãos de opinião, que colaborem com as Casas do Congresso,
nara não estimular o ódio à vida pública e a seus_componentes.
E preciso que todos compreendam que, no dia em que _as
Casas da representação nacional já i18o funcionarem livremente' os órgãos de opinião, por iguaJ, não--poderão livremente manifestar seus pontos de vista. ·sejam quais foram
os seus defeitos, as Casas·-aa·--representaÇão popular são o
escudo, a garantia de todos os direitos e de todas as liberdades.
Sempre que os parlamentos caem, o mais que representa a
liberdade é imediatamente sufocado.
Claro que precisamos corrigir muitos dos nosso -equívocos. Somos demasiado tolerantes com o poder político dominante. Somos concessivas em excesso na abdicação das nossas
prerrogativas, não nos organizamos deV1dame-nte, até- 3qui,
para o exercício presto, rápido, seguro das nossas atribuições.
O Sr. Divaldo Suruagy - Senador Josaphat Marinho,
permite V. Ex~ um aparte?
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Pois não.
O Sr. Divaldo Suruagy - Senador Josaphat Marinho,
V. Ex~ nos brinda com um magnífico pronunciamento, anali~
sande a atividade parlamentar, no retorno de V. Ex•, em
boa hora, à Câmara Alta do País 1 no ano legis}~tivo de 1991
V. Ex~ encontrou um Brasil diferente, com uma Casa diferente, na sua complexidade, V. Ex•, que é um elo consciente
ou inconscientemente, do passado desta Casa com o presente,
V. Ex\ certa feita, quando eu era um jovem Prefeito 9e
Maceió, eu era o caçula dos prefeitos das Capitais do Brasil,
estava visitando esta Casa e ouvi um depoimento de V. Ex•,
num acalorado debate em plenário, - V. Ex' era Líd~r da
Oposição - e alguém comentava: - O Senador Josaphat
Marinho é o orgulho dos políticos no Senado. Quiseram o
destino e a vontade do povo alagoano e do povo baiano que
nos encontrássemos nesta Casa. Eu sempre me coloquei na
posição- do discípulo diante do mestre, porque V. Ex• é o
mestre não apenas em sabedoria política, mas é um modelo
de homem público na sua grandeza, na sua ho1;1radez e na
sua _dignidade. Daí eu me orgulhar, neste momento, de dizer
para os meus conterrâneos que me concederam o privilégio

. Dezembro de 199!

de falar em nome de Alagoas nesta Casa, que sou colega
do Senador Josaphat Marinho.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- V. Ex• extremamente
generOso, ·senador Divaldo Suruagy. Eu é que tenho muita
honra de ser seu companheiro no Senado, de vê-lo de Prefeito
a Governador, de Governador a Deputado, de Deputado a
Senador, enaltecendo as tradições de sua terra e desta Casa.
Não há por que nos tratarmos aqui de discípulo para
mestre, a não ser considerando a minha idade diante de sua
juventude. O que me agrada é vê-lo no plenário e me dando
o privilégio de sua atenção, sobretudo quando sinto que V.
Ex~ é dos que timbram em lutar pela melhoria dos nossos
trabalhos, pela retificaçãO- dos õossos erros, pela revisão das
práticas consideradas inconvenientes.
Precisamos Perseverar nesse procedimento corretivo a
nosso bem e a bem do País. Precisamos não ter que ler mais,
como há pouco lemos, num artigo de um ex-Ministro de Estado, declaração de que os brasileiros se envergonham dos seus
representantes. Não precisava ser tão cáustico o Ministro,
sobretudo porque ele não perguntou antes à Nação se não
se envergonhou de sua passagem pelo Ministério. E fácil fazer
acusação dessa natureza sem ter tranqüilidade do julgamento
que do acusador faz o povo brasileiro. Mas nem por isso
- temos que nos ater às questões pessoais, nem sequer referir
o nome do Ministro. Ele, um dia, experimentará a jlJ_stiça
política. O importante é verifica~mos que noS cabe corrigir
nos·sas faltas para valorizar nossas virtudes. Não somos um
Parlamento inferior ao de nenhum país do mundo. Podemos
ter práticas diferentes. Pode ser que alguns funcionam com
~~is r~pidez ou melhor organização. Muitos países não passaram pela desventura que temos experimentado, de repetidos
governos de exceção que cassam os Jíderes, cassam _a prática
da vida democrática, suprimem o procedimento à luz do sol.
Témos tido a infelicidade de ter que renovar, de quando em
quando, as práticas da vida democrática, reaprendendo a vivêlas. o que não é fáCil num País que ainda dispõe de tão grande
parcela de analfabetos.
Mas o que importa, sobretudo, é que" consideremos as
críticas que recebemos com humildade democrática, para corrigir os nossos erros. Tanto mais é nosso dever corrigi-los,
porque, depois dos longos anos da ditadura, estamos vivendo
um período de grave crise.
Vou apenas referir, virancio _páginas_ de jornais, fatos marcantes dos últimos 60 dias. Quãse que nãO v-ou comentá-los.
Vou reduzi-los pela leitura dos títulos de jornais que indicam
a gravidade da fase que vivemos: "Importado da Lada" diz jornal de grande circulação- "é vendido por 6,28 milhões
e já _é o carro mais_ barato". "Tuberculose aumenta no Estado
do Rio". "Vendas do comércio caem em São Paulo". "Cresce
o ritmo da inflação. Preços sobem 18,24% em 20 dias e mercado financeiro prevê taxa de 27% neste mês", ou seja, em
novembro; ~'Atraso no pagamento de aluguéis registra índice
recorde. este ano", "Ações de despejo cresceram 37% nos
primeiros dez meses de 91, em relação ao ano passado". "Concessionárias fazem promoções e dão descontos para vender
carro usado". "Na Bahia, na re_giãc;> de Itapetinga tem 358
casos de leishaminiose". "IBGE mostra que sal4rio caiu
19,7% entre 89 e 90", "Cresce número de empreSa-s que dão
férias coletivas", e todos sabemos que o_fazern pelas dificuldades da produção e da venda._ "Demissões em cinco dias
superam as de outubro", isto foi a 26 de novembro. "Prestação
da casa própria deve ter reajuste de 554%". "Aonde. querem
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ir as montadoras?", indagou editorial do E~tado de S. Paulo.
"Balança comerciai registra pior saldo em onze meses". "Cai
o faturamento dos supermercados". "GreVes ameaçam saúde
de colapso". "Na Bahia, greve nos serviços de emergência
médica faz a priineira vítima'', a que outras de sucederam.
"Cartas de intenções para o FMI prevê creScimento zero em
1992". "Inflação não deve se estabilizar e a tendência é de
alta", diz Roberto Macedo, Secretário da Política Ecóiiômica.
"Preços têm alta de 31% em 28 dias". "CNBB denuncia crise
e repudia corrupção". "Mensalidade alta assusta pais em Belo
Horizonte". "Altos lucros fazem novas escolas particulares".
"Separatismo é Tdéia encampada por 21% dos brasileiros em
Porto Alegre". "Saúde comprou 2,6milhões de seringas su~
perfaturadas". "Invasão de _luxo prolifera", diz jornal desta
Capital, acrescentando que "Dois mil hectares _de terras da
União_ são ilegalptente ocupados por chácaras e mansões", _
"Preços pe-rdem os parâmetros: "Classe média fica pobre", "Classe média corre para a escola pública", "Operários
expulsam patrão e assumem fábrica falida", "Média de títulos
protestados cresce 43,5% em São Paulo''; "EmpresaS fecham
fábricas e vendem património para enfrentar a- Crise"; ":Nível
de emprego cai 0,67% em outubro"; "Sem preço e_sem crédito, cafeicUltura vive em crise".
Esses, Srs, Senadores, são apenas os títulos de algumas
notícias entre as que ma~s indicam a gravidade da crise._ _
Nesse período de 60 dias, apenas, quase que não se leu
uma notícia que fosse lisonjeira para b País e _o restabelecimento de seu progresso.
Será o Governo da República apenas o responsável? Não.
Seria injusto se o dissesse.
O atual Presidente da Repúbiica, ao lado dos seus, responde pelos erros que se acumularam durante longo período.
Mas não nos adianta lamentar fatos passados, nem mesmo
demorar no pessimismo em que vive atualmente parte do
povo brasileiro.
Esses fatos são postos em relevo para que atentemos
em nosso dever de revisão de nossas faltas, e assim podermos
melhor colaborar no renascimento da vida pública no País
e na retomada do seu desenvolvimento.
Não parece próprio que estejamos apenas a nos lamentar,
a apontar erros e buscar culpados, muitas vezes culpados que
não são os autores de tais faltas. Precisamos compreender
que a vida pública é feita para que se corrijam os erros de
hoje, em benefício das mudanças e do progresso de amanhã.
O Sr. Ney Maranhão- V. Ex' me permite um aparte?
O SR. JOSAPHAT MARINHO ~~Com prazer, ouço V.
Ex~

O Sr. Ney Maranhão- Senador Josaphat Marinho, toda
vez que V. Ex~ sobe à tribuna do Senado, os seu-s-pares ouvem
V. Ex~ com a devida atenção e respeito que toda a Nação
lhe devota, pelo seu passado e pelo seu presente. Como Líder
do Governo, em cxercfcio, ouvi atentamente as palavras de
V. Ex~, como as notícias da imprensa que V. Ex' acaba de
ler e vi, dentro da linha de seu pronunciamento o equilíbrio,
nunca o radicalismo. Sabemos, Senador Josaphat Marinho,
que este Presidente, quanqo assumiu o Governo, enControu
um corpo inanimado. A operação tinha-que ser feita rapidamente, era muito delicada, porque o doente estava em coma.
Claro, Senador Josaphat Marinho, que este Governo, que
tem quase dois anos, cometeu muitos erros. Claro! Reconheço! Mas tem muita coisa certa, Senador. Responsabilizo
grande parte do que V. Ex~ diz, talvez uns 60%. Estive, an~
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teonteitl, nesta tribuna, e fiz um relatório dos cartéis de empres_aS, Sé~do que quatro delas dominam mais de 55, 58, 70%
de toda a economia do País; da agricultura à indústria pesada,
ao abastecimento alimentar, em tudo. E essa gente nãq quer
1:\Ceitar, de maneira nenhuma, dar os anéis para ficarem com
os dedos, Senador. Tenho certeza absoluta que Senador como
V. Ex~ e a maioria do Congresso, está acompanhando, passo
a p~ssó; como o povo- brasileiro - porque não se diga que
-o Povo não está acompanhando - o desenrolar da economia
brasileira. Na última pesquisa- V. Ex~, como nós, tem que
ter cuidado-, os Partidos políticos empataram com os bancos1 3%; os Políticos: 7%; o Governo: 6%. Este Governo
que está aí quebrou e está quebrando esses oligopólios, Senador. C01;n essas privatizações- que V. Ex~ acompanhOu passo
a passo,-os estertores da morte, essas empresas estatais que
viviam mamando sempre no peito da "vaca mococa"- comeÇamOs a abrir os irivestim-entos de cap~taJ estrangei~o. Temos
que unir o Congresso e o Governo para sa"irmos dessas dificuldades que ora enfrentamos, e que V. Ex~ muito bem falou
da tribuna. Mas v_. Ex~ sabe, como eu, comopolítico experiente e conhecendo as "aves de rapina" e aqueles que pregam
sempre o que não é bom para o País, as tais "aves agourentas".
Veja V. Ex~ o caso da Brastemp, que estoco!}., jogando no
consumismo, quando o dinheiro que estava preso na poupança
fosse liberado, o que acabou não a:con"tecendo. Ela começou
então a fazer terrorismo, demitiu mil e 500 ou quase 2 mil
operários. Isso a imprensa publica. Esses Senadores, Senador.
ex~1y!inisti"o~_, 8. ~aioria_deleS, não têm autoridade m_oraJ para
falar deste Governo, porque assumiram o Ministério da Fazenda_e deixaram um rombo maior do que esperávamos. Certos
economistas, Senador Josaphat Marinho, como muito bem
disse o Presidente da República, são pagos em dólar para
publicar artigos de terrorismo contra a política económica
do Governo, porque ela está contrariando os grandes grupos
deste País. Faço um apelo a V. Ex~, pelo seu brilhantismo,
para que com a colaboração deste Congresso aprovannos urna
lei que controle os cartéis, principalmente agora quando vamos ter uma economia de mercado competitiva, aquela que
Agamenon Magalhães, meu conterrâneo, tentou fazer desde
1950, a famosa Lei Malaia. Temos de aperfeiçoar esse tipo
de lei para controlarmos, não só a inflação, mas ·aqueles que
nunca se satisfazem.
É isto qUe precisamos fazer, nobre Senador, e V. Ex~,
com o brilhantismo que tem e que todos nós respeítamos,
precisamos colaborar, rapidamente, porque não adianta multar o Sr. Antônio Ermírio de Morais, o Sr. João Santos ou
a Brastemp. em 100 milhões de cruzeiros, porque eles pagam
na mesma hora, porque são os cartéis- é precisô que eles;
nobre Senador, ''toquem piano", e passem 8 ou 10 dias na
"chave" para que respeitem o povo brasileiro, para que respei~
tem essa gente, porque eles, até hoje,_ só tiraram- sangue de
caranguejo dela. Respeito o discurso de V. Ex•, e dou-lhe
o-meu apoio, porque quando V. Ex• sobe nesta tribuna tem
o respeito da Nação brasileira. Muito obrigado.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Agradeço a V. Ex•
nobre Senador Ney 'Maranhão, pela bondade do seu aparte
qUanto a niirit e pela clareza do seu pensamento a propósito
da situação nacional.
Efetivamente, o que importa não é--que demoremos na
crítica, mas que possamos colaborar com idéias, com Sugestões, com atos, cada qual como puder, para que a Nação
se restaure em condições de- progresso' de desenvolvimento
e de paz. Precisamos não nos louvar "'enas na existêr 'ia
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de uma Constituição. Não é a Constitltição, por si _mesma_,
que assegura a vida de~ocr~ticaL é_ ó J_~õ.cionameiilQ r~l!l!i.r
das instituições que garante a tranqüilidade da vida pública
e abre caminhos a que as dificuldades possam ser superadas.
Tendo nesta Casa notoriedade, posição não de hostilidade, mas de independência em relação ao -Governo, não
tenho nenhum rec_eio de dizer que me parece que tais_ e tantas
são as dificuldades, que delas não sairemos, ou não Saire-mos
facilmente, se não encontrarmos uma vi;;t ,d~. ~ntendjmento
político, por meio do qual força5, correntes, pa[tidos diferentes possam conjugar esforços em tornp de_ um- programa de
aceitação comum.
- --- - Quase dciis anos decorridos do atual Governo, seja qual
for o esforço que se reconheça ao Presidente, os óbices -se
multiplicam, e a administração é obrigada a oscilações incQmpatíveis com a retomada do _desenvolvill!ento _eccmómicq e
social do País. Mais do que isso, os obstáculos que se_ antepõem
prejudicam a própria estrutura da vida política.- Não podemos
estar desatentos a esse fenómeno, até porque_ as tempestades,
quando sobrevêm, não distinguem obstáculos, nem fazem seleção, operam com a força de água~ desapoderadas. O que
nos cumpre, portanto, sobretudo ao fim_ de-un;tª ~~ss~_o legi_slativa como esta~ é atentã.r nesteS fatos e Cf19a qual meditar
no que poderá melhor fazer no ano próximo para ajudar a
Nação a vencer suas -dificuldades.
_
__ __ __
Desgraçadamente, eStamos encen:ªndQ~!l ~e.s~~o. I~gisla
tiva, do priineiro ano dessa legislatura, sem que a Nação haja
encontrado caminho para a sa:Iusão de nenhuma_ da:?_ dificuldades essenciais que forain a"rgüídas e apresentadas à Nação.

peze'!'bro de 19!!1

As_ manchetes que V. E~ leu da tribuna são dolorosas para
todos nós; são dramáticas para todos nós. Não importa se
somos governo ou oposição, não importa se o responsável
é o Presidente Collor, se é o Congresso ou se os responsâVeis
são .os governos que vieram antes; a verdade é que, de certa
fonna, somos todos responsáveis, somos cc-responsáveis pelo
fato dessas cois~s estat:em aconteç·endo. Tem muita razão V.
Ex~: vamos assistir, vamos criticar, vamoS, de certa-foiina,
até vibrar porque essas coisas estão aconfecerido? Qual é o
nosso papel? Qual a nossa missão? Cumprir o nosso papel
é di~~_rque não somos culpados'? Mas as coisas estão acontecendo. Felicito V. Ex~, ilustre Senador, e é com muito carinho,
é com muito respeito que eu digo que continuO o permariente
admirador liderado de V. Ex~
O SR. JOSAPHAT MARINHO ..:.. Eu lhe sou imensa·
nien·te grato, Senador Pedro Sinlon, pelas gene!osa~_.expres
sões com que a mim se dirigiu. Mas me envaideço, sobretudo,
é de poder também reviver o companheiro de ontem que,
no plano estadual, era o sustentáculo à nossa posição contra
o regime militar, no plano federal. E V. Ex• o fez com tamanha
segurança, com tal brilho, com tanta dignidade que o Deputado Estadual se fez Governador; o Governador foi Ministro,
não perdeu sua identidade, e o Governador, o Ministro e
o _Deputado Estadual alcançam o mandato de Senador para
eXercê-lo na altitude co_m-·que V. Ex• o tem feito. O-que
me tranqüiliza sobremodo é ouvir a concordância de V. Ex~
ao dizer que, realmente, não nos adianta perguntar, repetitivamente, pelos responsáveis pelas nossas dificuldades. Importa
apontá-las como um parâmetro, um referência, na te~tativa
O Sr. Pedro Simon- Permite V. Er um aparte?
de encontrar as soluções que sejam adequadas a que a Nação
retome a tranqüilidade e o desenvolvimento. Nesta casa O SR. JOSAPHAT MARINHO - Concedo o aparte ao
e estou buscando chegar ao fim, Sr._Presidel)te, Com sua tolenobre Senador Pedro Simon, com muitO prazer. rância-, nesta Casa, sobretudo, além dos deveres da política
O Sr. Pedro Simon- Nobr~ Senador, sei que é qua~e nacional, temos o grave encargo de representar o Estados.
um lugar comum aparteá-lo e dizer da honra e da alegna ção entra em crise, como em- crise se encontra, os Estados
do convívio com V. Ex~ nesta Casa. Também tenho qu~_olhar _____agravam suas dificuldades, vivem na penúria, a pedir socOrro
para trás. Comer deputado estadual, aprendi a ver em V.
ao poder da União, ao tempo em que a eles pedem socorro
Ex~ como nosso· líder nessa Casa, nas horas maiS difíceis e
os municípios. E assim se faz uma cadeia de dificuldades,
nas horas mais duras, a _sua presença, á sUa competência e em que um já não pode ajudar ao outro, porque to4a a ~ação
a sua garra na defesa dos grandes princípios deste País. V.
vive grave crise econômico-financeira.
Ex~ é uma pessoa que, ao longo do temp.o, .desempenhou
Sr. Márcio -Lacerda_ Permite-me v. Ex' um aparte
o seu mandato, o seu papel, com uma d1gmdade que f;u S 0d ?
'
indiscutivelmente a admiração deste País. Quando tive_ a honra
ena or ·
de com V. Ex~, dentro do MDB, lutar sob o PJmandQ de
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Pois não, Senador.
V. Ex~, lembro-me, inclusive, nesta Casa, de um mom._ento
históricO em que n6s- defendíamos o seu nome para Presidente
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Preciso adver·
do nosso Partido. Creio que, quando V. Ex~ volta a esta tir ao orador que ainda estamos no período antes da Ordem
Casa, sua palavra continua com a mesma dignidade e com do Dia. V. Ex• dispunha de 20 minutos e já falou 54 minutos.
o mesmo respeito. Como é importante -esté pronunciamento
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Agradeço-lhe a corou·
de V. Ex~! Nesta hora, quando, na verdade, não se sa_be
direito o· que é- c-ertei ou errado~ quando não se sabe_ o que nicação, Sr Presidente. Estou procurando encerrar,
é Governo e o que não é, o pronunciamefitõ-de· V. Ex~ _é
O Sr. Márcio Lacerda - Senador Josaphat Marinho,
sempre favorável à verdade. Não vai V. Ex• à tribuna, não não vou nem gastar mais um pouco de tempo, apenãs reiterar
pede um aparte para defender intransigentemente o_ Governo os merecidos elogios feitos por todos os aparte antes no discurno que não dá para defender; mas, tal)lbéJll,._não vai V_. Ex~ sei brilhante de V._ Ex~ que está praticamente encerrando.
à tribuna, não ocupa V. E~ o microfone para destruir, derro· Estou com um pronu_nciamento praticamente e_sc~ito -~
tar, debater com o Governo como se ele fosse o único respop.- faria hoje, infel~mente não vaí ser possível. Então, é exatasável. Como é bom ver uma pessoa com- i sefeQ.iQad.e ~ m.erite s-obre a questão do nosso problema da crise brasileira,
já não digo a cultura, a competência, a experiência - de das dificuldades, até de uma certa desorientação que a socieV. Ex• Quando V. Ex• fala sobre qualquer assunto,_ ve_~, dade brasileira como um todo está vi_vendo hoje, em todos
com sua competência, Com seU espli-ito público, com sua credi- oS-Segmentos, indistintamente, nós, dirigentes políticos, diribilidade, dar uma lição e uma orientação a todos ~ós. Tern gen~~s ~iD.C{icais, a própria imprensa, acredito, e exatame.Qtc
razão V. Ex•, ilustre Senador, tem a mais absoluta razão. tenho a impressão de que, provavelmente, um dos pontos
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centrais da crise talvez esteja, exatamcnte, dentro dessa quesM
tão da falência dos Estados e de todo o sistema adminiStrativo

do País.
Até gostaria- de levantar essa questão, aqui, dizendo que
no meu entendimento é provável que no ponto central da
crise esteja, exatamente, a absoluta exaustão do modelo de
organização do Estado. A União na forma em que foi conceM
bida e montada, hoje, se exauriu e se tornou incapaz de dar
qualquer resposta, por melhor que seja a intenção do Presidente da República ou de qualquer dirigente, no momento,
e até mesmo do Congresso Nacional, pelas duas Casas.
V. Ex~ deve ter visto uma revista cànceituada fazer uma
matéria pesadíssima sobre a questão do separatismo, no País,
que começa a: ganhar corpo que, aliás, por um lado é extremamente doloroso: seria uma espécie de rejeição da população
do Sul do País ã população dO Norte e Nordeste, talvez até
uma questão grave como esta começa a ser discutida de maneira equivocada. Neste momento, devemos tentar discutir um
novo pacto federativo e nada seria mais propício do que,
exatamente, às vésperas de uma reforma constitucional qüe
a Constituirite· sabiamente previu. E não seí se daria tempo
para fazé-lo, aproveitando, exatamente, essa abordagerp. de
V. Ex\ com relação a essas dificuldades em que vivem hoje
os Estados, os municípios, a prtSpriâ_Uriião, é' que possamos
c_omeçar a examinar com maior pioíundídãde essa questão
grave que está sendo levantada hoje.
Já se fala em separatismo e de uma forma até agressiva,
pejorativa; é uma forma de rejeição de brasileiros, num país
que sempre teve um sentimento muito forte de unidade nacional. Eu gostaria de sugerir não apenas ao ilustre orador, como
também aos demais Colegas da Casa, neste momento em
que entramos para o recesso, que examinemos com ·maior
profundidade esse sentimento que comt;:ça a surgir. Ele não
existe apenas no Sul do País~ já tive oportunídade·de teSteniu~
nhar, em outras áreas, como na Amazônia, que hoje é um
foco de conflitos violentíssimos, questões como esta que leva
brasileiros a pensarem até seriamente élt se separar e entrar
com uma proposta de divisão do território nacional.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- V. Ex• não me honra
apenas com seu aparte, nobre Senador Márcio Lacerda. Traz
ao debate valioso auxílio; oferece a contribuição de que precisamos refletir sobre a própria renovação do quadro federativo
brasileiro.
O que nos Cabe-efetivamente é, ateiitando pãfitas--questões gerais do País, ver também os problemas de natureza
regional e local, pois que todos repercutem sobre a crise em
geral.
.
~ ..
Não posso, Sr. Presidente, pela ponderaÇ_ão que V. EX•
já fez, continuar desdobrando a análise do fenómeno brasileiro. Quero ã.penas salientar que, num esboço de ·compreensão dessas questões, cumpre-nos despertar para alguns problemas.
O Sr. Humberto Lucena- V.

Ex~ me permite uin

aparte?

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Pennit:Fme, Sr. Presidente, conceder o aparte apenas ao nobre Líder do PMDB,
para encerrar a minha oração.
O Sr. Humberto Lucena- Congratulo-me com V. Ex\
nobre Senador Josaphat Marinho, pelo seu pronunciamento,
que guarda absoluta coerência com o seu passado de lutas
não só pela restauração da nossa plenitude democrática, mas
também pela justiça social, que s6 pode realmente ser canse-
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guida neste País através de uma política de desenvolvimento
económico que nos leve a ter condições de dístribuir melhor
a renda nacional entre as regiões e as pessoas. V, Ex\ nas
suas palavras, trouxe-nos uma radiografia da atuai situação
nacícmªL_ que nos preocupa a todos._Sabe V. Ex~ e sabe o
Senado Federal_que, de modo geral, independentemente de
partidos, nesta Casa, temos tido a consciência de que echegada a hora de nos unirmos em torno do ideal generoso de
encontrarmos saída para essa crise de caráter económicO que
se agrava dia a dia. As medidas até agora levadas a efeitos
pelo atual Governo, nos seus ajustes monetário, fiscal, 3dministra_tivo e patrimonial, não _nos dão uma perspectíva otimista;
pelo contrário, a recessão é brutal, com o desemprego e o
arrocho salarial crescendo. Diante desse quadro, temos realmente que dar a nossa parcela de contribuição. como faz
V. Ex~. que pertence a um partido que se S"ma às forças
que apóiam o Governo, mas que, com os seu espírito de
independência e, sobretudo, com a sua competência de homem público, faz um alerta nesse seu pronunciamento ao
Senado Federal e â Nação. Tentemos encontrar meios e modos
de colaborar para -que a grave crise económica não se agudize,
sob pena de conseqüências tão funestaS na área saciar que
poderão nos levar a uma convulsão que, por sua vez, contur_bariam a situação político-instituCional, com grave risco.para
a própria estabilidade das instituições democráticas. OUço as
__ palavras de V. Ex~ na certeza de que, no seu espírito, está
presente essa consciência de que devemos debelar a crise económica, para evitar esses efeitOs danosos no plano social e
no plano político, porque, acima de tudo, cabe-nos a tarefa
_de consolidar a democracia. Parabéns a V. Ex~.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- V. Ex• me distingue
_c.om o seu aparte, que agradeço, nobre Senador Humberto
Lucena. A sua palavra vale, sobretudo, por expressar o pensamento do Partido de maior representação na Casa. Quando
V. Ex~ fala, aquiescendo nas considerações que venho formulando, no sentido da necessidade de um congraçamento nacional, atenta para os graves problemas do País. Como eu ia
dizer quando fui honrosamente interrompido por V. Ex~, dos
graves problemas que nos afligem, um reside em nossas dissensões, a separação das Legendas, como se não fossem apenas
adversárias, mas inimigas, distanciando-nos de um ponto comum do interesse nacional.
~-~
Essas circunstâncias são gravemente prejudiciais â NaÇ-ão
e a seu destino. Temos que atentar nelas. E hora. inclusive,
de procedermos ao revigoramento dos Partidos políticos, sem
o que não haverá vida política decente e produtiva. Temos
que fazer essa união, p'orérn não em torno propriamente do
Governo, mas em apoio de um programa comum, de um
mínimo de aspirações que todos adotem e pela realização
das quais todos se comprometam, a fitn de que a Nação possa
ultrapassar os graves momentos que vive nesta hora. Em verdade, nossas divergências pouco valem diante de irritação
popular, que vai tangenciando pelo desespero.
Há, Sr. Presidente, uma passagem da teoria revolucionária marxista que merece. a atenção de todos os políticos
e de todos os partidos em hora como esta. Lá está escrito,
em "O Estado e a Revolução", que há um momento na vida
de todos os povos em que uns já não querem e outros já
não podem manter a ordem vigente.
Precisamos atentar para essa dura verdade, a fim de que
possamos corrigir os males enquanto é tempoj senão, não
haverá como manter a ordem vigente. (Muito bem! Palmas.)

9226

Sexta-feira 13

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Dezembro de I99I

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ::.._ Concedo a

"Quem conversa com empresários sérios não os habituais
de barriga cheia, constata uma situação angu~ti~t~-te_",
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Pronuncia o se· , ' "Aigüns lamentam, compUngidos,_que não podem honrar
guinte discurso. Sem revisão do orador,)_--:-:-::- S!_.. _P!ç_siqent~, dlViâãS, ~utros son_egarn impostos, a fim de pagar salários."
-- Apenas"Co"ntüfuO as manchetes dei iluStre SenaQor Jos3Srs. Senadores, não -lmagimlva eu ter ã honra de $Ubir' a esta
tribuna após o pronunciamentO_ do extraordináfiO homem pú- phat Marinho. E Podeiía continuá-las nesse mister, mas vou
ficar em uma, que é do Sr. ilustre Govefna~or Antônio Carlos
blico que é o Senadõr Josapftát Marinho. ·
Não há dúvida nenhuma de que S. Ex~ tratou aqui, com Magalhães. S. Ex\ com a prudência que lhe C3iaCteriza, daro
a profundidade que lhe é característiCa~ -o-_-asSUiltO i!" a"fOfma que- não- Veio- com o" seti""firezadcl" "e iwsso;· meu p-artiCular
de encará-lo. Reparem como o mesmo ·assunto e a mesma amigo, Antônío Carlos Magalhães.
S. Ex• falou h_oje, e foi a pri!lcipal_ ll!él:nch~~~ política
matéria'podein ter uina irlte'rpretação e uma análise difereilteS
conforme a fórm'ulâ de s'er apresentada- e qUem apré-se.ilt"!-. éie todos os jornais do País. E -já rn~ antecipo em dizer· que
Tem ·razão, Senador Josaphat Maririhá. Olhem que poderia Y~nho a esta tiibuna, não pelos motivos das críticas que Antôapresentar outras manchetes, tantas quantas apresentOu _ag_ui, ·nio Carlos ~agªlh_ães_ faz ao qov_erilõ. Isso não _me J:r::aria
talvez bem mais. duras e radicais. S. Ex•, Com- Seu e<]uilíbrío', --à t"ríbuna. Venhp à tribuna por uma interpretação, por uma
moderou a escolha das mahthetes que,· na verdade, podei-ia análise, por um depoimento dO Govúllàdor Antônio ·catlOs,
Ex~· falOu desSã tribuna.
ter escolhido algumas mais 'duras e mais drásticas. Pois mudo _çom relação _exatamente ao que
o assunto do meu pronunciamentO tlêsta l:ãrde- para;·s_e-·rne -- - t·predso o enteildim~Dto; volto a esta tribuna pará repetir:
permite o·ilustre Senador, continuai' no êanlinho" desenvolvido é preciso o entendimento. Pretendia vii-à e_Sü~. tribuna exatapor S. Ex~·AFolha de S. Paulo de hoje,_ ~nl çolu!la de_ClóVis __in~nte- para, dentro do depoime-ntO qUe fiz aqt.ii, há alguns
Rossi, "NotíCias da classe médi3", faz a_mesma notída a qUe dias_, ª~_al!sar o que ~_ntópio Carlos Magalhães e o Presidente
V. Ex~ se referiU: · .-· · · -- .- · · · -. · - · ·_ --- · -~--. · '
falaram_ sobre entendimento, Qual é o_ diál_ogo de Antônio
Carlos Magalhães com o Presidente José Sarney_sobre entendi"NÓTÍCIAS DA CLASSE MÉDIA
. Ul~nt9. _
(Clóvis RoSsi)
, Olhem q_ue estamos fal'!ndo do Goverq<!çior António CcirSÃO- PAULO --~---_-Em -SiléfléiO, 3 class·e rii.éCtfap~-~-----.l""os;c-·r,Mi';,agalhaes! O Governador que foi o único político brasilistavai"seofgartízandoesemobilizando. Ummoviinento leiro, que em depoimento há pouco dias- não mais de 3
chamadO "Resgata Brasil" rnarco_u para o próximo_sába~ meses- à opinião pública, o Presidente da República disse:
do, dia 14~ noya manifeStação de prote_sto para O parGue "ESse é PhD em política".
do Ibirapuera, em fren'te ao obeliSco, a partir de llh.
Então, não há anális_e.mais profunda, de maior significado
A idéia é ''fazei- chegar a todoS aqu~les que_ foram eleitos em termos do que pensa o Presidente_ Co1lor sobre_ o_ G:ov~r
para serem llOssos representanteS toda indignãçào-e·per.:: nador António Carlos Mag"a1haes: "E-ss.e é PhD em política".
plexidade qué. toma Conta da sociedade diante d_a_~_!t~.açª-0
_Para o Presidente, o PhD não são os seus companheiros
atual: re_cessão, miséria, -corrupção, imj:rõ.f!idade _e_falt~ do PRN, como o nosso_extraotdinário, brilhante, competente
de transparência com o dinheiro público".
e digno Líder que nos honra cotn a sua presença. Para Sua
Excelência os éompetentes não sãO os seus Ministi-os~ mas
É exatamente o que disse aqui o ilustre Senador Josaphat é Antônio Carlos, o PhD em política.
Pois se António Carlos é o PhD em p~lfti~a para o PresiMarinho.
Disse S. Ex': ·~A opinião pública, o povo está cansado, dente Collor, o que Antônio Carlos pensa da situação que
está exaurido". _ .
__
estamos vivendo?
Não é por iss6 que aqui veiiho,-- inas é preciso sãiientar
A situação não é boa, o povo quer o equacionamento
e quer que se apresente a fórmula nesse sentido.
também isto.
Meu querido Líder Josaphat Marinho, quando vínhamos
Este é o pensamento que sinto por onde ando. E creio
que os Srs. Senãdores sentem esse pensamento também por a esta tribuna, que dizíamos que se o Presidente Collor tivesse
onde andam.
visão, se antecipava e aceitava o plebiscito._Sairia oplebiscito,
nós o aprovaríamos e Sua Excelência ·nao s-airia eSvaziado
A culpa é de quem? Não sei.
Falando numa reunião- com ·donas d"e casa, ou falando com q pl~biscito que aceitasse o parlamentarismo. Pois podenum comitê político com companbei!os de partidO, Ou-fã.l3ildo ri~l ~m cima do plebiscito, fazer um- grande governo de concicom líderes sindicias, ou falando com empresários, ou falando, lfação nacíonal. Um grande governo de entendimento doBranós,. Senadores, nós Parlamentares, entre nós, a fala é uma sil in_!eir9, onc;Ie _pod~ria diminuir o_ seu poder político, mas
só: como está não pode continuar!
aumentaria infinitamente esse mesmo poder, pois governaria
E, reparem: }i'olha de S._ Panlo de hoj~·- Gilberto Dirrie~_s- co~_a_2r~d1~!!id<!g~ 4e__t_oda ~_Nação._
teim: "Cómo éinãgrãcer sem pãs:Sar forite''.-- --_-_-_António CaiJás, disse: "Collof deve te.~; ll!~no_s poder e
Cálculo do Governador do Ceará, Ciro QolT!es: "V_g_11__ MínistªiQ_novo". _E o PhD em política do Doutor Collor
ficar surpreso s_e não houve_r _ba_derna de r~a, nqs _mese~ c:I~ q_~~II!._Qiz:.qu~ Sua_E.xcelên.cia deve ter menos poder e Minisjaneiro, fevereiro e março".
tério novo.
_
.
_
"Nesse período - segundo ele - haveria a conjunção
Pi~_er que o Governo perdeu a credibilidade, concordo
que o Dr. Antônio Carlos não está tendo nenhuma originamais aguda entre desemprego e queda de_salário".
Ele endossa, portanto, a advertência ~a Fiesp, que !ratou Iidade. É a constatação que todos nós sabemos.
da mesma matéria.
--Dizer que deve fazer uma ampla reforma ministerial~
"Estamos às portas das demissões em·massã".
o importante que é o Sr: Antonio Carlos que fala, porque
"Terrorismo?", pergunta o jornalista.
isto praticamente é o consenso nacional. Meço as palavras.
palavra ao nobre Senador Pedro Simon.

chorõ~s

V:
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Ontem refeii-ine- cDm o maiot i"esÍJeito, àté diría"COin
carinho, ao Ministro do Trabalho e Previdênci~_·social, porque
creio que as pessoas-São _o cp.ie saú. Não cobro de ninguém
mais daquilo que aquela pessoa pode dar, não cobro. E coloco
cada pessoa dentro de uma determinada a gradação. Não creio,
com todo o carinho do nosso Senador do Pará, não creio
que o Sr. MinistrO, que este_ve.aqui, é o resp-o-n"sá-vel Pelas
coisas que estão acontecendo. S. Ex' não pode dar mais do
que pode. Até acho que S. Ex• poderia ser unr bom Ministro
do Trabalho, só! Em termos-de Previdência está aprovado
que não tem _condição. _Mas ~ste .,.é o .~~~~stén~~ ~~-, !1~-s~p
Presidente Collof. E este _e o_ Mimstério que o__ Sr. António
Carlos disse que está ria hora de_ mudar: "'Amp!a reforma
mirtiStê'rial. A resistência de C~Jior em prorp;~:wer mudanças
no primeiro escalão acabã:rá"sendo vencido pelo__~~~~~~mento
da crise". O que é sério- e·qu~ÍldO- O~Sr-:-Antônio Carlos diz:
"O maior problema hoje é da moralidade pública". É o problema da moralidade pública! Estou decepcionado com esse Governo que aí está".
Na Folha de S. Paulo ele usa uma linguagem que não
aprecio, e quero-dizer que não endosso:
"ACM quer demissão na Pasta de Alceni". "Governador
afirma qõ.e não ·adianta baixa_!_~ inflação com a roubalheira
e que o Ministério Collor -é ritedíocre". O Dr. Coilor acredita
que Dr. António Carlos Magalhães é PhD em_ política, não
é o Pedro SimOn, não é o PMDB, não é o- Dr._ Quércia,
não é ninguém de nós. Quem de nós há uns quatro, cinco
ou dez anos não disse a um companheiro de caminhada algo
que agora, se pudesse, esqueceria? Isso há tr~~ meses .. Não
creio ·que o- Dr. António Carlos_ MàgãihãeS deixõu de ser
PhD em política.
~
Dr. Antõriio CarlOs Magãih·ã~s. ~~ ~!íút ·pes~óa po_~ _que·m
tenho muito carinho. Quando Ministro fui seu CQlega; quando
fui Governador do Rio Grande do Sul, embora adversáriO,
reconheço que ele foi urit -dOs Ministros· do J?_r~ Sairiey que
ajudou a minha gestão. Dos demais não fiye_JilUito~ ::mxílíO.
Sei que fez aquilo que e-stava ao_ Seú -a!canc~.,- _Não -~dmiro,
porém, o seu estilo ·acre, dufo, cáusti_ç:o 9e ir ao fígado do
adversário porque não faz o meu estilo. De qualquer maneira,
em se tratando de PhD em política, penso que não tenho
as mesmas condições dele.
Não adianta a inflação co~ a roubaiQeira_:_)vla~ em_qualquer país que se respeite, -e é is-Só qUe m-e-traz a esta Tribuna,
um cidadão como o Sr. Antônio ·carlos Magaihães, que foi
Governador, :r...fin~stro, volta a ser Çiover11_ador ,_que _é correligionáriO- do atuãl PreSid-ente da Repúblíca, nãq- pode dizer
tais coisas e tudo ficiii COmo está.· Quero saber qual a conseqüência disso! Nenhuma? Se o Governo é_ uma roubalheir_a,
se isSo está aconteCendo, não há_ conseqüênci_ãs? ..Aiiu;tnh,ã_ ~
outra notícias. é Oütrii manChete, e ·as CoiSas continuani?
É nesse póntõ- meu ·querido Senador Josaphat Marinho,
que a opinião pública não- entende coisa alguma, mes!flo porque não tem condições para taL Foi excesso de linguagem
do Sr. António Carlos em dizer o que e_stá- dizendo ou é
uma roubalheira meSnio? E 'se é uma roubalheira m·esmo nadei
acontece, tudo fica da mesma forma? Ou nãó é umª- roubalheira, e o· sr. ~~nio--carlos continua; iiiclusiVe, ãffiigo do
atuaJ Governo? Quando vemos na pesquisa a classe itiédia
em São Paulo se reunindo para protestar em praça pública,
dizendo ·que vai _éobrar de que_m ela elegeu um procedimento
ético, SériO-e -reSpOriSável, tem razão. A classe média t~m
razão: onde está a distinção?
-
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o·sr. Ne:f-,Maranbão -·Pe~ite-Dte ·v. ·Ex~ um aparte,
nob_re Senador?
O SR. PEDRO SIMON~ Com o maior prazer.
O .Sr-. Ney Mararibão - Senador Pedro SlffiQiJ, s.ibe--V . .-,
que o guru da minha vida pública, quando, com vinte
e quatro anos de idade, represent~va o.Est3.do·de Perqambuco
no Palácio Titaâentes, foi o grande brasileiro, o lendário General Flores da Cunha, representante, ~aq~e!a épo~a, do_ Rio
Grande do Sul. Tenho grande simpatia pela terra de V. EX'
e . grandes amizades lá, como 9 Deputado Briuo VelhoI Squ
oriundo do velho PTB, como V. Ex~. da ~rta-Testamento
de GetUliO Vargas. Portanto_, I_lão_preciso dizer da simpatia,
do respeito e da admiração que tenho pelo Governador Pedro
Simon. Mas quero neste Jtiórriêntê>"i'elembrar alguns fatos que
viabilizaram ·a candidatura do Presidente Fernando Collor.
Queira ou não, Sua Excelência balançou essa_ rede onde todo~
estávainos deitados. Lembro primeira-mente ã V. Ex~ o grande
casamento sem amor que houve neste País. Fl}-i o primeiro
Senador a apoiar o Presidente Fernª"ndo Collor. Eu disse _
ao ex-Governador Collor: onde o correligionário Qe V. E~~
do PMDB, Jarbas Vasconcelos, for candidato, voto nesse homem, porque é uma pessoa que tem o respeito desta Nação
e do seu Partido, do qual hoje é ó pririteifõ Vice-Presidente,
e estava certo de que queria naquela época, Senador Pedro
Simon, a eleição direta que não ocorreu-. Houve um casamento
sem amor, Senador, entre o_ PFL e o partido de V. Ex~ O
Presidente Tancredo Neves prometeu os ralos cabelos da cabeça â classe política para uma:- eleição indireta, na qual foi
eleito. Quero dizer a V. Ex• que a maioria da classe política
nacional não tolera o Presidente Fernando collor porque Sua
Excelência- foi eleito sem nenhum _conchavo, sem nenhum
acOfdO com ·os partidos. A maioria· da classe polítiCa acredita
que_ o Presidente da República é um mito, e mito tem que
ser desfruído. O Presidente foi eleito pela maioriã. absoluta
do_ povo brasileiro, onde uma parte da classe polítíCa -o apóiou
quando o bonde estava saindo da estação, rnclusive o GOvernador António Carlos Magalhães. A resposta que o povo
deu foi candente. Apesar de um homem como Ulysses~ima
rães, que considero um grande Constituinte, daquela tribuna
do Senado alertei, S. Ex• naquela época em que ele iria se~
·candidato a Presidente da República - está nos Anciis do
Senado. Eu disse: Dr. Ulysses, não faça isso. V. Ex• __é o
"Churchill" nacional. Na Bahia foi ame_a_çado pelos cães da
polícia, lutando contra a liberdade. Dessa Constifuição- que
está aí, Certa- -ou -errada, foí-v. E~ o grande timoneiro, _e
não se candidate, porqu_e há de se lembrar do grande Ch':Jrchill
que ganbOu ã. Segunda Guerra Mundial e perdeu a eleição
na_ Inglaterra. Alertei S. Ex• _pelo respeito que lhe dedico.
. Pór outro Jado, Senador Pedro- Simon, tínhamos um homem
do gabarito, da envergadura moral, do exemplo do político
brasileiro, o grande ex-Ministro d_e Minas e Energia Aureliano
Chaves, candidato do PFL, mas os dois ~ndi~atc:_>s. fox:alJ!
batidos nas umas. O seu -PartidO, -SenadOr Pedro Sirrioi:t;-o
PMDB tinha 21 governadores e a maioria dos prefeitósdeste
P3.ís," "e o PFL tinha menor proporção ·de parlamentares e
prefeitos, mas possuía um Governador. O Deputado Ulysses
Guimarães teve menos de 7% dos votos do eleitorado brasileiro e o ex-Ministro Aureliano Chaves teve tantos votos quanto Enéas, um outro candidato, que dispunha de apenas 30
segundos ·para sua propaganda na televisão .. Isso. significou,
Senador Pedro_ Simon, a revolta_ do povo brasileiro contra
aquele casamento sem amor ao País, e o povo elegeu o Presic
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dente Fernando Collor. Logicamente esse Presidente teria
que arcar, Senador Pedro Simon, com uma proposta de Go-

Iias, uma proposta sobre as coisas q_u~ _':s~ava!l': _err_ad_a~ neste
País. O Presidente Sarríey não teve culpa pelos er~o_s que
ocorreram cm seu Governo; pelo contrário, o Presidente Sarney assumiu o suporte do camin_hão porque J;>eus ,_e\fOU 9
Presidente Tancredo Neves. Ele fez o que pód~, !J13~_fóiprisió
neiió- de um sístema que o ·pcl\":O brasilei_ro nã?_a~~~!~~~·- S~_na
dor Pedro Simán, e _está ·ara reSposta nas urnas. Inúmeras
pessoas reclamam, senador SimOn, dessa classe política. Peço
a V. Ex~ que_ me desculpe por este longo -~p_arte, m~squero

dizer que o Presidente da República quando assumiu, Senador
PedrO Simon, não -podia mandar projeto de lei para o Con-~
gresso, que fOi derrotado_ e_ esmagado nas urnas, pe~a reno·
vação__dos costumes políticos deste País,._pois _a Nação_a~si!TI
o exigiU-. O PresidCnte,_então, enviou asmedí~as provisórias
- porque _u _Congresso irià sef ferioVãdo_, _como 9_ foi, em
64% dos seus representantes - e essas foram apoiadas e
aprovadas pela pressão do povo brasileiro, através do respaldo
que S. Ex• obteve nas urnas. Vieram as ~leiçõe~,_a re~ova9~o
do Congresso e um terço do Seriado.
A classe política, hoje, tem que mudar o~___çostmnes. A
sabotagem neste Governo, em todas as camadas, é muito
grande, a começar pelos cartéis, que, desta tribuna, mostrei
e repeti ao grande Lidere meu guru Senador Josaphat Mari~
nho. V. Ex~ _sabe que quatro empresas dominam mais de
50% em todas as áreas do comércio, da indústria e da agricul~
tura deste País e estão por trás, sabotando_.. ~~o .çli_go a V
Ex'- que não_ existe erro e la~~()agem no Governo. Existe,
mas está sendo apurada. E se ladroagem existe no Goyer.nÇ>
brasileiro, até no Vaticano, o assessor principal do Piipa João
Paulo II, o. Arcebispo Paul Marcinkus, esteve _envolvido =n()
escândalo do Banco Ambrosiano. Posso dizer _que 70% do
que está acontecendo é "armação". é "boi~de-fogo", desses
cartéis que sempre mamaram nas tetas do governo. E o_ Go~
vemo passado não teve condiçôes, não teve forças nem para
privatizar uma empresa como a Mafersa, que dava 200 milhões
de dólares de prejuízo por mês. Basto_u um grito da CJJT
para- que o Governo r"eCuaSsé. O Presidente Collor, PC?"f ~_!.l:a
vez, agora mesmo, privatizou uma empresa que dava lucro,
demonstrando a determinação deste Governo para alcançar
aquilo que toda a Nação !>rasil~ira espera. E o Paitido de
V. Ex~. que é um Partido de equilíbrio, apoiará este Governo
como_ tem feito~·Mas não posso aceitar_ç~_rt~olw;:ações_ do
GoVernador da Bahia, por qtH:!-m tenho muito r_espeito, fomos
companheiros no Rio de Janeiro. E vou contar um detalhe
so_bre o porquê do meu respeito a-o qoy~rnad9r çi{l Ba~i<l.
Meu Pai ensinou-me três coisas: ter palavra, ser grato e não
adular macho. Quando eu estava cassadO, com os _direitos
políticos suspensos, no aeroporto de Recife, ein coritpanhia
de minha _esposa- V. _Ex• sabe que um homem ca_s§----=ado,
com os direitos políticos s~spensos, era um_ pária-, eu tinha.
nas minhas costas, 12 processos e 3 IPM que os militares
botaram em cima de mim, porque eu, também, nunca engraxei
bota de militar. Respondi a todos eles, e oito anos depois
mandaram me dizer que não havia nada contra mim. S. E~
procurou~me no aeroporto falou-me ao p_é de do1,1y_ido: "Ney,
sempre fomos colegas, eu na UDN _e você no PTB;_ portanto
temos respeito um pelo outro. Se precisar de alguma çoisa,
vá para a Bahia, onde ninguém mexerá com você~:.=-Foi _o
que ele disse, Senador. Eu respeito o Governador Antônio
Carlos, agora, não posso aceitar essas colocaÇões de S. Ex~'·sobre algumas pessoas deste Governo, como as "que fez cont,ra
0

,
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o Ministro Marcos Coimbra, porque, como V. Ex~ sabe, muitas
vezes, damos apoiamento a A ou B, ou pedimos por um
compflnheiro que usa de má-fé. E isso pode ter acontecido
com o Ministro Marcqs Coimbra, que é um homem inatacáveL
Falei há pouco com o Ministro da Justiça, que me transmitiu
que S. Ex~, o Governador da Bahia ...
O SR. PEDRO SIMON- No meu conceito, o Ministro
J arbas Passarinho é uma pessoa simples, que nada tem de
vaidoso.
-O S-r. Ney -Maranhão- Trata~se de-um homem qu-e merf::~
ce o respeito de toda esta Casa, pelo_ seu passado e presente
de credibilidade, honestidade e capacidade. O Ministro Jarbas
Passarinho disse-me que a entrevista do Go~emador da Bahia,
ãtaCarido, como está na imprensa, o Presidente da República,
e a Ministra da Ação Social não é verdadeira.
O SR. PEDRO SIMON- Não é verdade o que o Governador disse, ou não é verdade que S. Ex~ tenha feito essas
acusações à Ministra Margarida Procópio?
O Sr. Ney Maranhão - O Governador tranSmitiu ao
Ministro âa iustfça que não-atacou S. Ex~, ou o Presidente
da República e nem a Ministra da Ação SociaL Estou transmi·
tindo a V. Ex' o que o Governador Antônio Carlos Magalhães
disse ao Ministro Jarbas Passarinho hoje pela manhã. Eu esta~
va pronto a responder a S._ Ex~, o Ministro Antô-nio Carlos
dentro da linha que ele achasse conveniente. Eril virtude_ dessa
posição do Governador da Bahia, que também é um homem
aberto, que não manda recados, diz direto, a conversa que
ele teve com o Ministro estou transmitindo ao Senado e a
V. Ex~ Quanto ao Embaixador Marcos Coimbra, tomo as
dores de S. Ex• Nobre Senador Pedro Simon, V. Ex~ pode
ficar certo de que o Governo ·cto Presidente Collor está apurando. Anteontem, mostrei o problema da Legião Brasileira de
Assistência onde pessoar famflía de Sua ExcelênCíii.estãO en~
volvidas em falcatruas, em Alagoas, vão para a cadeia, e
doa a quem doer. Finalmente, V. Ex~ tem que, neste instante,
fazer justiça: é a primeira vez que, neste País, pessoas de
"cQlarinho branco" estão sendo presas, como os jufzes e advogados envolvidos no escandalo do INSS. Também incluem~se
as carteiras falsas que estão sendo averiguadas. Há muito
erro- neste Governo, mas também há muito acerto. Creio que
~ste Congresso e V. Ex~ - como um dos seus Líderes haverão de fazer justiça a este Governo.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. PEDRO SIMON--:- Logo ouvirei V. EX'
Quanto ao seu aparte, nobre Senador Ney Maranhão,
digo que o ouvi com muita satisfação. Admiro V. Ex• pelo
seu passado- inclusive, pessoas a quem estimo, em Pernambuco, como_ Miguel Arraes e Jarbas Vasconcelos têm o maior
apreço por V. Ex~ -; mas de um modo muito especial, por
um pronunciamento como esse que V. E~ fez. Não é por
nada. Na verdade, na Câmara e no Senado, nesse tom e
com essa tranqüilidade, a rigor, é s6 V. E~~ quem o faz.
Só o fato de V. Ex~ defender o Governo, e dizer o que diz
merece respeito. V. Ex~ deve ser um homem puro, um homem
de grandeza, um homem que gos~aria de ver as dificuldades
superadas, mas,. na verdade, V. Ex~ diz aquilo que pensa.
_Quero_ dizer a V. Ex~ que não considerava que a união
do PMDB com o PFL tivesse sido espúria, analisando agora,
o foi. ~e olharmos para trás agora, por que o PMDB tinha
que se unir ao PFL? Pelo contrário, achei que o Vice-Pre~
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sidente não deveria ser José Sarney, mas, na verdade, hoje, nunca- desco_bii.u aquele turco para ocupar o cargo de Presireconheço que os fatos aconteceram como teriatn que- Ser. dente do Banco Central! Olha essa genialidade! Ele fez bem;
O_ Dr. Tancredo pregou uma peça em todos nós, tem gente não se comprometeu com Partidos, não olhou para universique diz até que ele fez de propósito, quer dizer, elegeu~se dades, não olhou para estados, para grupo social, não olhou
Presidente da República e, na verdade, quando nós mais preci~ para ninguéin. Montou a sua equipe. Não deu tão certo ...
sávamos...
.
.
O Sr. Ney Maranhão - Mas já está começando a dar
Então, não dá para analisar as coisas que aconteceram, certo.
porque na verdade, o Sarney, com todo _o respeito, que me
O SR. PEDRO SIMON - Foi colocar no Ministério da
merece não tinha a credibilidade da Nação, teve que aceitar
uma re_alidade que não era sua, ele teve que gerenciar um · Economia o Dr. Marcílio Marques Moreira, que ocupava o
Ministério que não era o seu, e uma maioria partidária que cargo de Embaixador do Brasil em Washington, e que pertennão era sua. Foi_ muito difícl para ele governar. Naquele mo- cia ao grupo de relações.. do Sr. José Sarney que, quando
mento, naquela hora, naquele instante preciSo, alguma coisa consultado a respeito, disse conhecê-lo há dez anos.
precisava ser feita e o que se fez foi aquele entendimento.
. O Sr. Ney MariUlhiio- Ele está começando.
Não creio que a causa pela qual Dr. Collor não esteja
O SR. PEDRO SIMON - Foi buscar para Presidente
indo de todo bem, como diz V. Ex•, seja a classe política; do Banco Central o que já ocupara esse cargo no governo
com toda a sinceridade, por mais que me vire-para um lado, do Dr. Sarney, votado por esta Casa~_ Mas na verdade, o
ou para o outro, não vejo ninguém, nobre .Senador, torcendo Dr. Collor não tem simpatiã pela classe política. Não tem
para que o Dr. Cbllor vá mal. Não vejo o Dr. Brizola, que simpatia nem pelo seu partido o PRN, também é verdade;
é do PDT, Dr. Qüêrcia· óii o Dr. Fleury, do PMDB, nem eu não sei se a recíproca é verdadeira. Diz o ilustre Senador
Lula ou Luísa Erundina do PT, não vejo a- CUT, pelo_ contrá- pelo Estado de Alagoas e um dos responsáveis pela presença
rio, vejo a classe política torcendo para que tudo dê certo, política de Sua Excelência - e eu já disse isso desta tribuna
não digo que seja tanto pelo Dr. Collor, porque, como disse ·....,... que ele, quando era prefeito, o culpado era o governo;
muito bem o Senador Josaphat Marinho, isso se dá porque quando era governador, quem o perseguia ~ra o Dr. José
estamos todos no mesmo barco, o País não vive uma condição Sarney; e agora, Presidente, o culpado é o Congresso Naciotranqüila e serena, porque o Brasil não está uma tal maravilha; nal.
não podemos torcer para que este Presidente vá mal, porque,
Ouvi o seu aparte com m_uft_o interesse. Não sou daqueles
se ele vai bem, a nossa grei partidária também irá. As coisas que dizem que as coisas estão_ todas erradas ou estão todÇts
estão tão mal, tão difíceis que temos a obrig3.ção de torcer certas, mas não posso aceitar que o Dr. Fernando Collor
para que o Governo vá bem.
de Mello, por ser um gênío;· por ter rompido todas_as barreiras
Pergunto: O que a CUT fez, para valer, pari boicotar da classe política --diga que nós aqui estejamos boicotandO
o Governo do Dr. Collor? Qual é a pressão? Qual é a coação? o seu trabalho. Eu gostaria que me apontassem um caso em
Qti.al é a agitação que ela vem fazendo ao longo do tempo? que_ o Congresso, o PMDB, o PFL, o PT estariam boicotando
Qual é a mensagem do Lula que falou em incendiar ou dizer o Governo; bem como empresários do Rio Grande do Sul,
qualquer coisa cõm relação a este País? O Dr. Brizola, inclu- de São Paulo_ etc_. Gostaria- que ·me dissessem qual foi o seg_-:-sive, aqui é criticado, na sua grei partidária, pelo exagero mento da sociedade que agiu assim em relação ao Dr. Fernande .apoio de força que está dando ao Dr. C.ollor .!'elo contrário, do Collor de Mello.
vemos declaração do Dr. Collor falando sobre o. Lula, sobre
o Presidente da CUT aquilo que não poderia dizer.
O Sr. Jutaby Magalhães- Permite-me V. Ex• um aparte?
Sabemos que o Dr. Mário Amato é uma pessoa meio
O
SR- PEDRO SIMON- Ouço V. Ex• com prazer.
irrequieta que, às vezes, diz coisas que depois se arrepende.
No entanto, o Dr. Mário Amato não se manifesta sobre o
O Sr. Jutaby Magalhães - Senador Pedro Simon, eu
Presidente. O Dr. Collor profere uma série enorme de adjeti~ estava, desde o início, ouvindo o pronunciamento de V. EX"
vação dura e irritante com relação ao empresariado, principal- que dava continuidade, praticamente, ao discurso do Senador
mente ã FIESP. E quan~o a imprensa foi buscar, foi cobrar Josaphat Marinho. Mas sendo o Senador Josaphat Marinho
o lado do empresáriO, o ·sr. Mário Amato disse: -"Não, baiano e V. Ex• gaúcho, foi V. Ex~ quem colocou a pimenta
não é bem assim, não é hora de botar mais lenha na fogueira ... no discurso para dar esse sabor que estamos assistindo, na
Quero que me digam qUal foi o ato da classe política que tarde de hoje. Veja V. Ex~, em matéria de Antônio Carlos
boicotou o Dr. Collor. Sinceramente, não sei. Se _me disses~ Magalhães eu sou técnico; só briga com S. Ex• quem TI.ão
Sêm,-fieariã---gr--ato;·:poiS --gOstaria-de--saber. --Vejo,- dentro -da tem telhado-de- vidro-t-mesmo -asSim está disposto a receber
Bancada do PMDB no Senado, uma certa mágoa, pois-;- de paulada o tempo todo. Essa técnica de fazer declarações a
repente, estamos votando tudo o que o Governo quer, a maté~ fim de repercutir em todos os jornais do Brasil, fazendo acusaria vem e volta e terminamos votando-a. Não_ sei, Senador, ções a quem está em destaque, depois telefonar dizendo não
sinceramente não sei. Acredito, sim, que O Presidente Collor s_er nada ~aquilo que foi publicado. E_ssa_ técnjca_ é- velha na
foi eleito_ num rompimentO- com as classes políticas iiltema- Bahia:.ele faz declarações e se projeta perante a opinião públicionais. Não quis nada com os partidos, com os parlamentares, ca como um homem que tem coragem. Depois, telefona dizen~
veio, falou e se elegeu, acima e por cima de todos. Muito do: olha, nada daquilo é verdadeiro, não, aquilo é intriga
bem. Organizou seu Governo, não deu "lhufas,. para a classe de jornalista. E, no dia seguinte não sai publicado nenhum
política, para partidos nem para Estado. Organizou o minis- desmentido. Mas está aqui uma das acusações mais sérias
tério a sua maneira. No iníCio, parecia Que era··um. ministério que esse Governo reçebeu. E se V. E~ quer uma resposta,
de gênios, e até se dizia: como esse homem é fantástico! nãp a terá, não, porque o Presidente Collor não está com
Que homem espetacularl Como ninguém descObriu Uma ·mu.: coragem para lutar contra _o Sr. Antônio Carlos Magalhães.
lher para ocupar o Ministério da Economia! Como ninguém . O Presidente está precisando dos votos dele na Câmara, e.
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então, finge que aceWrdeclarações desse tipo: não disse nada,
não; é intriga da imprensa.

O SR. PEDRO SIMON- O teibcado-,;ão"é de vidro,
mas, também, não é de cimento.
O Sr. Jutahy Magalhães -Não é de cimento._ ~ão sei.
Há uns telhados por

V.

Ex~.

a(

que qualquer pedrinha fura. Mas veja

outro dia, provoquei muito o Senador Ney Maranhão

para que S. Ex~ dissesse quem estava ·mentinçlo,_o governador
ou o Governo Federal. Agora, V. Ex• acabou de citar o proble~
ma da Ministra Margarida Propópio. O que ele disse na Bahia

só porque a Minístra teve a coragem de dizer que ministro
não tem medo. Ele afirmou que a Ministra tiriha cara de
homem, que tinha cara de jaca, que a Ministra era i~so, era
aquilo. Deve, depois, ter telefonado a S. Ex~ explicaiJ.do: olha,
não disse nada disso. e deve ter mandado um d~queles santinhos antigos da Bahia de presente. Como- vê V. EX\ nobre
Senador. nessa técnica vamos passar este Governo inteiro.
E digo com toda tranqüilidade: este Governo não vai ter
coragenr de dar a resposta devida a estas acusações. V. Ex"
tem razão: acusações como essas não podeM passar sem timà
resposta adequada, sob pena de serem consideradas verdades
absolutas essas q~e são as acusações nlais graVeS·'que"êste
Governo recebeu. Por isso parabenizo-o e SügirO 'â V. EX'
que ponha um pouquinho mais de pimenta que fica agrad~vel.
O SR. PEDRO SIMON- Repare; Sen~dor, gue se trata
do Governador Antônio Carlos Magalhães, uma fig_u_~a que
é tudo isso que V. Ext diz. Creio que seria muito difícil seria muito delicado - que um jornalista tivesse a cor~gem
de botar na boca do Dr. Antônio Cat:Ios Magalliã~s ~lgo que
S. Ex• não disse, pois tratã-se de uma pessoa:que áSSuirie
o que diz.
Por coincidência tenho em mãÇ>S _ çinco· joriiáfs -aqúl': _o_s_
dois de Brasüia, O Estado de S. Paulo, a Folha de S. Paulo,
O Globo e o Jornal do Brasil.
_
_
Se o que divuJgãm ilão -é verd<!-de _':":"""" JP.eu Deus -quero
ler amanhã os jornais para saber o que o Dr. Antônio Carlos
Magalhães vai fazer com essa gente que inventa as_ barbaridades que estão aqui. Esses jornalistas entraram numa fria.
Inventaram notícias logo a respeito dt:t Dr._ ~tônio_ Carlos!
Pode ser que o Governo não· responda· àS àCuSilÇõ.es do
Dr. António Carlos, mas S. Ex• .vai fazer o diabo se elas
forem falsas. Posso discordar de. posições do Dr. A!Jtóniº
Carlos, mas asseguro que S. E_t' não v~a!ieitar o que está
aqui. Colocaram na boca de S. Ex~ uma afirmati_va_ grave,
em termos de medicina legal, com relaçãotM_inistra_M~r@-:
rida Procópio, que o Dr. Antônio Carlos não fez? Terei que
voltar a esta tribuna amanhã, para ler a nota do Dr. António
Carlos - que vai ser de lavar a alma - contra essa gente
que está aí.
As coisas são engraçadas. Quando SA Ex~ estava conversando com os jornalistas, o garçon ofereceu-lhe uísque. S.
Ex~ respondeu: Logan, e_u não quero. Reparem que é ess~
a marca de uísque preferido do Presidente. S. E;c' nãO aceita
nem uísque da marca favorita do Presidente! Viu, Sen~qor,
como inventam coisas esses jornalístas?
-0 Sr. Ney Maranhão- Pennite V. EX• um aparte?
O SR. PEDRO SIMON___: Pois niio.
-- .... - O Sr. Ney Maranhão- Nobre Senador, como diz o matuto do Norte e Nordeste, ''confunda, mas não misture". Quando Ii essas notas nos jornais; hoje, eu, como Líder em exercício
do Governo do Presidente Collor, iria respondê-las imediata-
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mente, porque a medida do Governador Antônio Carlos é
a minha também. Disso_ não tenha dúvidas, V. Ex~ Não tenho
"rabo de palha", nem "rabo preso a ninguém", nem tenho
"telhado de vidro". Acredite o Presidente que eu iria responder às acusações. Mas em virtude de ter recebido do Ministro
da Justiça essas informações, eu as transmiti ao Plenário.
Quanto ao fato de a Liderança, amanhã, não se pronunciar,
Senador Pedro Simon, pode acreditar que esta Liderança o
fará. Enqu~nto eu confiar no Presidente, respondo por Sua
Excelência - como diz a gente do Nordeste - "'até na casa
da peste", Senador. Respondo porque acredito no Governo.
Se amanhã o Governo achar que devemos dar uma resposta
amena, assim o faremos. Se o GoVerno entender que a resposta deve ser dura - e repito aqui: respeito o Governador
o Sr. António Carlos Magalhães vai ouvir uma
da Bahia
resposta tão dura quanto a que S. Ex~ gosta de dar. Isso
é o que quero deixar bem claro, Senador. Muito obrigado.
O SR. PEDRO SIMON - ci que me tro~xe mesmo a
e~t~_ tril;mna, Senador Josaphat Marinho, em resposta ao seu
pronunciamento, foi a manchete do Jornal de Brasilla: "ACM
aH.!;!.S<l_ Ç9l~C!r. ,de _1~~0 querer enten~:Iimen~o".
O SR. JOSAPHAT MARINHO- V, Ex• permite-me
exatamente neste ponto, a minha intervenção?
O SR. PEDRO SIMON- Pois não.
-.o

O Sr. JOSAPHAT MARINHO- Em primeiro lugar,
louy_o a inteligência com que V. Ex~ exercita tão bem o legítimo
direitO da Oposição. Em segundo lugar. quero dizer que eu
rião precisO dar explicações sobre o que não corresponda i[lteiramente ao pensamento do Governador_ António Carlos Magalhães nas notícias publicadas, porque S. Ex• já o fez através
do Ministro da Justiça em sua manifestação, aqui repro~uzida
pelo nobre Líder do Governo. O que eu queria acentuar exatal}J._en,t~ ~- Qlle S. Ex' não contestou que prega o entendimento.
Parece~me que _isso é o essencial para a sorte do País. S.
Ex• não desmentiu que prega o entendime_nto, o que é o
fundam~ntal para a sorte_do País. _
O SR. PEDRO SIMON- S.. Ex• desmentiu que o PresiFernando Collor não quer o entendimento?
O Sr. Josaphat Marinho - S. Ex• nãa desmentiu que
seja favorável ao entendimento -S. EX' o Governador da
Bahia - e isso é fundamental â sorte do País.
d~nte

O Sr. Ney Maranhão- Senador Pedro Simon, completando o aparte do_ meu ilustre Senador da Bahia, Senador
Josaphaf Marinho, recebido Governador António Carlos Magalhães um fax respeitoso, ao estilo de S. Ex•- de que também
gõsto- depois que me pronunciei sobre as verbas distribuídas
para o Nordeste, para Alagoas, assim como para a Bahia.
Coincidentemente, como o Senador Josaphat Marinho, que
o aparteou, estou respondendo a S. Ex". o ilustre Governador
da Bahia, dentro da linha do entendimento. Esse foi meu
ponto de vista ontem, é o meu ponto de vista hoje e continuará
sendo até que, eventualmente, algo me induza a mudá-lo.
Por enquanto, estou dentro da linha do e_ntendimento, assim
como V. Ex" e o Senador Josaphat Marinho. Hoje ainda,
vou passar um fax para o Governador.

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Senador Pedro
Simon, ci tempo já está Se esgotando.
O SR. PEDRO SIMON- Sr. Presidente, já vou encerrar..
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O que diz aqui é exataffiente isto: ·~o Go_vernador Antônio Carlos Magalhães acusou ontem o Governo-de encenar
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quer o entendimento! Diria que com o seu estilo, com a sua :
forma, de ser com as suas origens, as coisas deram muitc
publicamente um entendimento nacional e por trás trabalhar certo para Sua Excelência.
contra um acordo político_. O Sr. António Carlos Magalhães
O seu casamento foi o melhor do século neste País; elt:
revelou que o Presidente Fernando Collor_ lhe disse pessoal- ocupou o cargo de deputado federal; arrumaram~Ihe uma pre
mente que não gostaria de ter o PSDB em se_u Governo, feitura na Capital de Alagoas; ele foi Governador daquelt
na mesma ocasião em que dizia o contrário pUblicamente, -Estado; é Presidente da República. tudo deu certo demais
e aos "Tucanos" em particular."
Sua Excelência precísa-que um anligo, alguém como V. Ex•,
nobre Líder, lhe diga que não é bem assim, que ele agora
O Sr. José Richa- V. EX1' me permite um aparte?
é o Presidente da República, tem que governar com a Nação,
O SR. PEDRO SIMON -Pois não, nobre Senador.
tem que ter mais humildade, mais singeleza, mais grandeza;
O Sr. José Richa - Senador Pedro Simon, há muitos não_ é apenas chegar a decidir; que Sua Excelência vai sair
anos, desde a política estudantil, estamos juntos. E eu, invaii3.- da Presidência da República ·com 44 anos, quando muitos
velmente, sempre concordei com V. Ex~ Aliás, sou um fá políticos estão exercendo o seu primeiro mandato de deputado
assumido do talento e da inteligência de V. Ex~ A quase estaduaL Quando muitos de nós começamos a vida pública,
tudo_ que V. Ex~ diz eu digo améin; o que V. Ex~ escreve Fernando Collor de Mello já foi deputado federal, prefeito,
eu assino embaixo; o que V. Ex• faz eu procuro imitãr~ Mas, governador e já foi Presidente da República! Essa pessoa
hoje, permita~me discordar de V. Ex• observou há poucos tem que lhe mostrar isso. Sua Excelência precisa ter a humilinstantes, citãrido exemplos, que nos maiores opositores deste dade de olhar à sua volta. Não imaginar que, porque é Presi~
Governo nenhuma dificuldade têm criadQ ao Presidente da dente da República, virou Deus. Sua Excelência não é Deus!
República. Citou o PT- esqueceu-se de citar o PSDB, mas Sua Excelência é o· mesmo cidadão, com os mesmos erros
eu o incluo - , o PMDB, a CUT e outros segmentos. E V. e com os mesmos equívocos. Agora, o que eu náÕ sei é se
o Presidente da República tem essa humildade.
Ex~ lançou um desafio: não há nenhum segmento da sociedade
O Governador de São Paulo é um jovem como ele, e
que esteja trabalhando contra o Governo.
que, de repente, está no seu primeiro mandato eletivo. O
O SR. PEDRO SIMON -V. Ex• está certo.
Gov-ernador de São Paulo nunca teve nenhum mandato eleti~
O SR. JOSÉ RICHA .,...- Discordo. Ontem mesmo, V. vo. Ele foi membro da Força Pública de São Paulo. promotor
Ex~ disse que o maior amigo tído e havido do Senhor Presi~
público, Secretário de Segurança e atualmente é Governador.
dente, o tal do PC Farias, montou um jornal lá para atrapalhar Como S. Ex~ consegue fazer o _Fórum de São Paulo? Como
o jornal da família. Membros da família vivem hoje criticando é que el~ r:euniu em torno da mesma mesa PT, PC, CUT,
violentamente o Governo. Então, não são todos os segmentos FIESP? Por que o Presidente Collor não faz o mesmo aqui?
da sociedade que criam dificuldades para o Governo. São Poique não ouve V. Ex~! Porque não leu o pronunciamento_
os amigos e os parentes do GovernO que as criam. Na verdade, do Senador Josaphat Marinho! Porque a fazer isso, começaria
quem tem amigos e parentes como- os do atual Presidente esse entendimento.
da República não precisa realmente de oposição. Era esse
D Sr. Esperidião Amin- Permite~me V. Ex• um aparte?
o registro que eu queria faZer.
O SR. PEDRO SIMON- Ouço V. Ex• com prazer.
O SR. PEDRO SIMON - Quero dizer que faço o meu
mea~culpa e V. Ex~ tem razão. Na verdade, mais uma vez
O Sr. Esperidião Amin- Senador Pedro Simon, estamos
são os amigos do Presidente. Que bom o parlamentarismo, todos não apenas habituados, mas considerando um direito
Senador Richa, porque nele não há amigos do primeiro-mi~ nosso ouvir as suas ponderações, sempre muito bem funda~
nistro. O primeiro-ministro se mantém com a confiança do mentadas e sempre postas de uma maneira, permito~me dizer,
Congresso Nacional e com o respeito da Nação: Seria só apare~ até apaixonadas, posto que com ênfase, e geralmente comen~
cer um negócio com biciletas, seguido de um negócio com tando assuntos que, realmente, a circunstância, a atualidade
estão a colocar perante todos nós. Recolho dessa sua alocução
guarda~chuvas que cairia o gabinete, por mais amigos e parentes que ele pudesse ter naquele gabinete.
de boje uma contribuiçãO, acima de tudo, ao entendimento.
V. Ex' tem razão. Nem todos c_on_trib_u_e_m para o êxito Creio que o Senador Josaphat Marinho até ajudou a que
do F_residente. Mas .se Sua Excelência olhar bem~ verá que o Senador Ney Maranhão desfizesse um pouco do conteúdo
não_ é o PT, não são as classes políticas, não é este Congresso, de veneno que contém as notícias comentadas por V. Ex~
não são os políticos tradicionais. É a .. República de Alagoas"; Não há como omitir isso. Se o proósito é o entendimento,
são os PCs da vida -o que até pode ser uma enorme injustiça. não me quero valer da oportunidade para fazer ironias, porque
Mas, sinceramente, não colocaria ao meu lado, ali, al- o momento nacional é muito séri=o. Porém, não possO deixar
guém que tivess_e sido caixa da minha campanha (bom, a de comentar, com o maior respeito, duas observações suas.
minha nunca teve caixa!). Mas o caixa da campanha ser a Na primeira, V. Ex~ começou a comentar o que está aconte~
pessoa que está intimamente ligada ao poder ... Não sei!! Sin~ cendo em São Paulo, a reação da sociedade civil. Permito~ me
ceramente, não sei. Alguém poderia dizer que não é verdade! djz_er~lhe que não é por acaso que ·é-em São Paulo. É sina]
Mas deve ser! Se o irmão dele diz que é verdade, eu é que de que o Fórum não consegue abranger toda a sociedade
vou dizer que é mentira? Se lá_ nas _Alagoas o Sr. PC não paulista. De forma que não considero o tão decantado Fórum,
respeita o jornal da mãe do Presidente, o que é que ele vai que tem sido até mau exemplo por gerar idéias para elevar
respeitar, meu Deus do Céu! O que o Sr. PC respeitará? impostos, como sendo um eXerilplO pronto e acabado para
É calúnia? Será que é calúnia do irmão dele? Não sei.
nenhum de nós. É um exemplo, mas não é pronto, nem acaba~
Acho que as coisas realmente são complicadas. Quando do, e tanto não é que a sociedade vai se reunir no sábado
o Sr. AntóriiO Cãrlos diz que o Presidente não quer o entendi- -porque não há governo que consiga reunir, nem mesmo
mento, eu discordo. Não digo que o Senhor Presidente não o de São Paulo, todos os segmentos da sociedade. É um bom
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começo. O Gov_ernador de São Paulo teve a sorte de não
ter convivas isolados- S. E~~_ não é tolo-, ele não chamou
ninguém isoladamente para conversar. Esse _foi um dos erros
do Senhor Fernando Collor. A cada um que o Presidente
da República chamou, isoladamente, foi dada a oportunidade
de ajudar e de ferrar. E alguns, não quero aqui mencionar
nomes, aproveitaram-se dessa circunstância para a desfora
- po-sso dar o nome mas não vou fazê-lo. Já que o clima
é de entendimento, não vamos falar sobre isso~ Mas não foram
poucos os que se valeram do convite inadequado que o Senhor
Fernando Collor fez. Quero dizer que foi inadequado, que
Sua Excelência deveria ter convidado os partidos e não os
presidentes; deveria passar pelo CongreSso, inas foi chamar
gente que até estava for?gida, estava meio desaparecida. Isso
o Dr. António Carlos Magalhães disse também; S. Ex~ disse
que o Sr. Quén:::ia estava baleado e que o Presidente Fernando
Collor o chamou, e ele - Quércia aproveitou para bater.
Isso está no jornal de hoje como frase do Sr. António Carlos
Magalhães também - e nisso ele está certo também. Está
escrito no Jornal do Brasil de hoje. S. Ex• deve ter desmentido
também, diz aqui o Senador Jutahy Mag!llhães. Pode ser que
S. Ex~ tenha telefonado para o Senador Ney Maranhão para
desmentir. Pode ser. Mas a segunda observação é a respeito
de maus amigos. V. Ex• falou de um só e eu fiquei me lembranM
do de outros. LembreiMme do. Zé Português, lernbreiMrne do
Otácio Cecatto. Realmente, há um bocado de amigos atrapaM
lhando gente ilustre neste País. Vou parar por aqui, cumprimentando mais uma vez V. Ex'
O SR. PEDRO SIMON - Quero dizer a V. Ex• que
absolutamente não estou endossando o resultado do Fórum
de São Paulo, até porque não venho acompanhando as suas
conclusões. O que acho é que sentar à mesa para discutir,
para debater, para buscar um entendimento é um grade passo.
Até porque, com toda sinceridade, não acho que as conclusões
para os problemas da economia e da sociedade brasileira teM
nham que nascer em São Paulo ou vão nascer lá.
O que eu digo é que em São Paulo já se sentaram em
torno da mesma mesa as -classes políticas económicas, sociais
mais divergentes daquele Estado. Se acontece em São Paulo,
por que· não aqui?
Agora, V. EX' achar que as conclusões "'"'"" vou ser muito
sincero, rião a:s conheço - do Fórum podem não ter sido
as melhores ... Que bom, nobre Senador, se pudéssemos anal i~
sar aqlif cóiiClusões do fórum nacional de debate e de discusM
sões. Só que essas ainda não aconteceram. Para debater, para
discutir é importante começar. E São Paul'o já começou.
O Sr. Ronan Tito- Permite~me V. Ex_~_l!m ap~rt~?
O SR. PEDRO SIMON- Com prazer, ouço V. Ex'
O Sr. Ronan Tito -Nobre Senador Pedro Simon, a
sorte me favoreceu, porque o aparte que V. Er me concede
é justamente .no momento azado. _Devo dizer a V. Ex~ que
sou um estudioso de pactos e entendimentos. O Arco ConstituM
cionalle da Itália, que aconteceu logo após a 2~ grande Guerra
Mundial, fez sentar à mesa homens do Partido Repúblicano
e homens da Brigada Vermelha. E desse encontro saiu um
entendimento de indiscutíveis resultados. A Itália, aquele miM
núsculo país, com tão poucos recursos naturais, é hoje a quarta
potência mundial. Em seguida, podemos falar de Los Pactos
de Moncloa, que muitos teimam em dizer o Pacto de Moncloa.
Na verdade, são vinte e dois pactos de entendimento que
começou com o Rei Juan Carlos reunido no Palácio de MonM
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cloa todos os segmentos da sociedade, mas convocando, priM
meiro, todos os partidos políticos. Em seguida, Portugal fez
seu acordo. Recentemente é o México que dá esse ensina~
mente. Mas, nobre Senador, gostaria de dizer a V. Ex~ que
para haver entendimento, primeiro, é preciso humildade. É
sentar em torno de uma mesa redonda, e não de uma retanguIar, um em frente ao outro, trocando acintes ou achincalhes.
É sentar em torno de uma mesa redonda, buscando todos
objetivos comuns. E o objetivo comu!n teria que ser o Brasil,
que, neste momento, é um gigante que sofre. Vejo o México,
a Argentina, a Bolívia, a Colômbia e tantos outros países
da América Latina saindo dess.e _sofrimento, desse marasmo
em que se encontra o Brasil, e o Brasil precisando apenas
de entendimento. Quero dar um depoimento, a respeito de
uma expressão de V. Ex' quando nos reunimos na casa da
Presidência do Senado, 63 Senadores, e V. Ex' ironizou: "Está
parecendo um encontro de freirinhas." Todos querem a mes~
ma coisa! Todos nós queremos o entendimento; apenas urna
pessoa não o quer e, sem ela, infelizmente, o entendimento
não é possível. Há pouco tempo, Dornbusch, que é um grande
brasilianista e economista de renome, um professor univerM
sitário casado com uma brasileira, disse: "O Brasil está pertísM
simo do entendimento e não o terá, porque para haver entendimento é preciso a convocação da Presidência da República."
Nobre Senador, essa é a nossa tragédia, o e_ntendimento está
muito próximo, fácil de_ alcançar, é inatingível. lnatíOgível
apenas por uma questão, a peisonalidade do nosso Presidente
da República. tal fato também denota um outro aspecto o
de que o presidencialismo neste País chegou ao fim. Se todas
as pessoas, com exceção de uma, têm um só objetivo, "e o
mesmo não é alcançado chega-se à conclusão de que está
ocorrendo uma tragédia. Agrad_eço a V. Ex~ o aparte.

O SR. PEDRO SIMON -Agradeço o oportuno e feliz
aparte de V. Ex', Senador Ronan Tito, porque na verdade
V. EX" sintetiza exatamente o que está ocorrendo.
Estamos chegando ao final do ano e nós aqui, de um
modo especial, temos que esperar que a Câmara vote as matéM
rias para depois enviá~Ias ao Senado. Essa tem_sido .a nossa
missão; somos como que um Poder de plantão, para sancionár,
para homologar os projetes que vêm da outra Casa. E ao
final desta Sessão Legislativa, andando pelos corredores deste
Congresso Nacional, não sinto um outro sentimento que não
seja o de preocupação com a realidade deste .País e uma angús~
tia na busca de uma fórmula para sairmos da situação em
que nos encontramos.
________ _
Hoje à noite, vamos nos encontrar mais uma vez, Senador
Ronan Tito, na casa do Presidente Mauro Benevides, S. Ex~
nos cOnvida para uma reunião de despedida. Que bom, Sena~
dor Josaphat Marinho, se V. Er ou o nobre Líder do PRN
conseguisse chegar lá e dizer: Como mensagem de fim de
ano, quero dizer que estamos autorizados a sentar em torno
de uma mesa e iniciar algo que significa realmente a busca
do diálogo. Que bom se isso fosse possível! Que bom se pudésM
semos chegar lá e além de ouvirmos um belíssimo discurso,
como aquele pronunciado pelo nobre Senador Josaphat MariM
nho, naquela reunião a que se referiu o nobre Senador Ronan
Tito, pudéssemos ouvir: agora, ao final deste ano, o Presidente
da República, acha que podemos começar a dialogar e a conM
versar.
O Sr. Divaldo Suruagy-PermiteMme V. Er um aparte?
O SR. PEDRO SIMON- Com todo prazer.
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O Sr. Divaldo _Suruagy- Senador Pedro Simon, conheci
V. Ex~ quando éramos Deputados Estaduais; eu por Alagoas
e V. Ex• pelo Rio Grande do Sul. Assisti V. Ex\ Líder da
oposição na Assembléia Legislativa daquele Estado, numa
visita que fii ao parlamento gaúcho, na tribuna oferecendo
um magnífico espetáculo de eloqúência, de espírito público,
mostrando as distorções do Governo que V. Ex~ combatia
com tanta veemência, com tantO denodo. Depois, ao longo
do tempo, as nossas vidas se cruzaram em várias oportunidades
e presenciei o trabalho de V. Ex~ no Ministério da Agricultura
e ã frente do Governo do Rio Grande do Sul e quero confessar,
neste momento, que reencontro o Deputado Pedro Simon
no Senado da República, Aquele Deputado talentoso, aquele
Deputado com um brilho invejável. V. Ex~ está vivendo uma
fase maravilhosa da sua vida política, quando volta a ser Líder
de Oposição. Estou convencido que o nobre Senador nasceu
para o exercício da oposição, embora tenha sido um grande
Ministro e um grande Governador de Estado. Ontem, V.
Exa brindou esta Casa com um magnífico discurso. Hoje, V.
Ex~ se supera ao apontar os erros, os desencontros do GoverR
no, assim como suas implicações na sociedade brasileira. O
Senador Ronan Tito foi ao âmago do problema. O Presidente
da República está prestes a completar dois anos de mandato.
O Brasil conhece Sua Excelência pela vivência desses quase
vinte e quatro meses; eu o conheço há mais de dez anos.
Nunca ouvi dos seus lábios, quando Prefeito de Maceió, ao
inviabilizar a Prefeitura daquela capital até os _dias de hoje,
quando a le_vou para o caos: nunca ouvi do Governador FerR
nando Collor de Mello, quando levou o Estado de Alagoas
à ruína; e ainda não ouvi o Presidente Fernando Collor de
Mello, admitir, sequer, "que tenha se enganado. Jamais Sua
Excelência admitiu que errou. Culpados são o Congresso NaR
cforial, os empresários, o funcionalismo público, os_trabalhadores; todos são culpados, menos o Presidente. Sua Excelência
não tem culpa de nada. Enquanto o Presidente não fizer uma
autocrítica, enquanto Sua Excelência não tiver a humildade
necessária para confessar os seus erros, que levaram este País,
em apenas dezoito meses, a ter mais de cinco milhões de
pessoas desempregadas, isto é, o _dobro da população do UruR
guai, o total da população ativa de Portugal; erros que levaram
as reservas de ouro do Brasil a caírem de 180 toneladas, na
época em que Sua Excelência torilou posse, para as 30 tonela~
das atuais; erros _que levaram milhares e milhares de empresas
à concordata e à falência; erros que destroçaram a economia
deste País, através do confisco de 80 bilhões de dólares da
poupança popular com o argumento que, cm menos de cem
dias, a inflação estaria zerada. FOi tudo isso que levou os
sindicatos, o funcionalismo público, os militares, os empreR
sários, a inteligência brasileira representada pelas universiR
dades, peJos escritores, pelos clientistas sociais a estarem con~
tra o Governo. E eles têm representação política na_ ConR
gresso. No entanto, o Presidente não tem culpa ~e nada;
o Presidente é uma vítima das circunstâncias. O Presidente
está sendo hoje veementemente combatido e _críticad_o por
todos, cada um no seu estilo. Recebeu críticas, as mais severas
de um dos seus maiores aliados no passado, o Governador
do maior e mais rico Estado do Nordeste, o Governador António Carlos Magalhães~ O referido Governadqr apontou todos
os erros, todas as falhas e todos os des_encontros do Governo.
Não endosso as críticas formuladas pelo Governador da Bahia,
até reconheço, pelo menos três Ministros deste Governo: O
Ministro Jarbas Passarinho, nosso colega; que é um exemplo
de dignidade política; reconheço o esforço de uma jovem
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assistente social, que Sua Excelência foi buscar para oferecer
a ela o Ministério da Ação Social, e, na minha opinião, ela
está mostrando que Alagoas tem dignidade, é um dos poucos
exemplos de alagoanos que estão atuando bem no cenário
nacional; e também reconheço a invergadura moral e o talento
do Ministro Marct1io. Mas quero dizer que, nesse momento,
a Nação toda está contra o Governo, o Presidente da RepúR
blica está mantido apenas pela mística da legalidade, todos
nós estamos temerosos do vácuo de poder, é isso que está
mantendo a figura do Presidente. Agora, onde se encontra
o Presidente? Para assinar um acordo em Viena, Sua Exce·
lência passa cinco dias em Roma. Eu até queria fazer uma
proposta: Luciano Pavarotti ficar no Brasil e deixar o Collor
com os italianos -eu até sugeri essa permuta. (RisOs) Porque
para assinar um acordo em Viena~ .. e eu quero fazer uma
aposta como, dificilmente, Sua Excelência deixará de passar
em Paris, porque o Presidente não pode fazer nenhuma viagem
à Europa sem passar em Paris. Sua Excelência tem uma fraqueza por Paris, aliás, louvável, eu até compreendo!
O SR, PEDRO SIMON - Concorda que essa é uma
das qualidades de Sua Excelência, que tem bom gosto, deixa
a inveja nos tomar conta; boni gosto Sua Excelência tem!
O Sr. Divaldo Suruagy - Então, quero me congratular
cõm V. Ex•, que está vivendo uma fase maravilhosa da sua
vida política, poís-reencontraRse Corri as suas origens. Senador
Pedro Simon, V. Ex~ nasceu para o exercício da oposição.0 SR- PEDRO SIMON- Nobre Senador Divaldo Suruagy, repare que não é um destino muito feliz esse. Não nego
que gostaria de ser governo, mas. reconheço, cOQlO. V. Ex~,
que foram pequenos os meus períodos de governo e muito
longo o meu período de oposição. O que nos resta de tranqüilidade é que, sendo oposição, o destino nos reservando a
oposição, cumprimos a nossa parte e não ficamos doido para
ser governo a qualquer preço. Se é para sermos oposição,
sejamos oposição.
Digo a V. Ex~. com toda sinceridade -posso ser sincero?
-:não levava V. Ex~ muito a sério, no início, quando cheguei
aqui. Achava que V. Ex~ tinha um certo despeito com relação
ao Presidente; até entendia. V. Ex~ é o pai político do Presidente. De repente, recebeu um apelo de amigos do pai do
Presidente, de familiares, pedindo que encaminhasse o rapaz,
que desse uma chance a ele, e V. Ex~ deu e se arrepende
atá hoje. (Risos)
Na verdade, eu achava o seguinte: V. Ex~ deu a chance,
ele pegou a Prefeitura de Maceió e não parou: foi Prefeito,
foi Governador e, agora, Presidente. Eu achava que aquela
sua maneira acre de analisar o Presidente, pessimista, derro~
tis ta, tratavaRse de despeito de V. Ex', era a mágoa de V.
Ex~ por não estar do lado do PreSiâente, -por ele te! subido,
ter feito injustiças. Sei qUe ele foi muito-injUsto com V. Ex~,
ele p.ão deu a resposta que V._ Ex~ mereci~ e, portanto, fero
o direito de estar magoado. Mas achava que essa mágoa era
a razão- que leVava V. Ex~ a fazer aqueles pronunciamentos
com relação aos prognósticos do Presidente,
Rezo para que V. Ex~ esteja-erra-do. Rezo para que eu
possa vir a esta tribuna, daqui a alguns meses, e dizer: V.
Ex~ estava errado, estava equivocado, não _era verdade!
O que me assusta é que agora, urri tempo depois, a cada
dia que passa, V. Ex• está cada Vez mais certo no que diz.
E estou me assustando porque V. Ex' está dizendo e as coisas
estão acontecendo. AssustoRme com a firmeza das realizações
daquilo que V. Ex~ prevê.
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O Sr. Divaldo Suruagy- Quero dizer a V. Ex~. S_enador
Pedro Si.mon, só para encerrar a minha interrupção ao b~i
lhante dtscurso que faz, que eu estou fazendo a parte mats
difícil: recebi vários recados, vários emissários do Presidente,
autorizados ou não, procuraram-me--dizendo que o Presidente
Collor desejava jantar comigo, que o Presidente me convidava
para viajar com ele. E eu fiza_par_t~ mais difícil, que era
resistir a um Govetno Que- estaV.a se implantando, que era
muito mais cômodo, em termos políticos, eu estar ao lado
do Presidente. Mas como eu reconheço o grande pecado que
cometi, por conta disso arrumei um 1ugã.r nq inferno, sem
ter passado pelo purgatório; fui direto para OÜ'lferlio; é muito
pecado para uma pessoa só. Então, eu não d~sejava repetir
esse pecado, não queria assumir mais rienfiUma responsabi~
lidade, em dar nenhum apoio a este Governo, porque sou
uma testemunha do fracasso deste Governo na Prefeitura de
Maceió e no-Governo -de -AJagoas! Não posso ser mais coni~
vente com tanto erro. Eu quis ficar em paz com a minha
consciência; fiz; talvez, a parte mais difícil na atividade políti~
ca, porque era l!lais cómodo eu fic;ar ao lado do Presidente,
mas fiquei na residência e, lamentavelrn_ente, todos os meus
vaticínios _estão dando certo. Digo isso com tristeza, porque,
mais do que V. Ex', eu gostaria de dizer: errei. Quando o
Presidente cometer acertos, que eu gosfaria-_ que- Sua Exce~
lência cometesse, eu serei o primeiro a ír j:iãrã-tfibuna e fazer
o mea-culpa. Mas, lamentavelmente, não acredito no Presicelência é coerente com o seu passado: por onde passou,
fracassou!
O SR. PEDRO SIMON.:_ Pelo menos V. Ex• -faz. esse
tipo de análise, porque o seu COlega, o ilustre Senador Teotónio Vilela Filho, a quem lembro o seu pai com tanto carii:J.ho
e com tanto afeto, veio para esta tribuna dizer que a Nação
ainda vai ter que pagar para Alagoas os prejuízos que o PreSidente está causando; (Risos) quando todo o país acha que,
na verdade, a "República das Alagoas" está se enchendo,
vem o Senador Teotónio Vilela Filho e diz, aqui desta tribuna:
"Não, a Nação vai ter ainda que responder a Alagoas os
equívocos e as injustiças que Alagoas está sofrendo." Se nem
Alagoa$ está satisfeita, quem estará?

O Sr. Odacir Soares- Permite-me V.

Ex~

um aparte?

O SR. PEDRO SIMON- Ouço V. Ex• com pratet:

O Sr. Odacir Soares -Senador Pedro Simon, começarei
o meu aparte a V. Ex~, a_proveitando-me aqui de uma constatação do eminente Senador Guilherme Palmeira que, historiando a vida política do atual Presidente, diz que S. Ex~
com-eçou-como Prefeito, nomeado pelo Senador Pivaldo _Suruagy, e que o Presid~nte começou a sua vida política como
Prefeito de Maceió, nomeado pelo Senador Guilherme Palmeira. Só_ não disSe o nobre Senador Divaldo Suruagy que
o Presidente era do seu partido, e durante os quatros anos
em que esteve na Prefeitura de .Maceió continuou no seu
partido, sendo o Senador Divaido Suruagy, primeiro, da_ Arena e, depois, do PDS, Partido do qual todos nós participavámos. De modo que são coiSas ...
O SR. PEDRO SIMON- Mas V. Ex• está sendo injusto
porque S. Ex~ fez -o mea-culpa aqui, perante toda a Nação.
O Sr. Odacir Soares - Sim, mas o mea-culpa V. Ex~
também já fez aqui em relação a outros assuntos, mas não
resolve o problema fundamental.
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O SR. PEDRO SIMON - É verdade! V. Ex• tem toda
razão. S. Ex~ é o responsável. S. Ex~ é pai da criança!
O Sr. Odacir Soares- Gostaria que V. Ex" me permitisse
aparteá~lo. Não é o fato de St r o responsável, mas é que
convivemos com as pessoas e se se nomeia um prefeito, este
exerce um mandato por quatro anos, convivemos com ele,
e dez, oito ou seis anos depois descobrimos que realmente
estávamos errados naquela indicação, naquela convivência,
naquela vocação de amizade. V. Ex~ disse que tem a vocação
de oposição. É claro! V. Ex~ passou cinco anos no Governo
e_ agora voltou oposição, depois que foi Governo neste País.
Primeiro, Ministro da AGricultura, depois Governador do
Rio Grande do Sul. E, nessa condição, V. Ex\ como os atuais
ministros do Presidente Collor e alguns governadores, também
sofreu acusações de todo tipo foi injustiçado, os jornais publicaram matérias as mais variadas sobre a atuação de V_ Ex•
e de outros ministros do Governo do ex-Presidente Sarney.
Então, na realidade, o que diferencia o Governo do Presidente
Collor é que as acusações estão surgindo e o Governo está
aberto para fazer a apuração. Neste momento, como sabe.
V_ Ex~, o Ministério da Saúde, que vem sendo focalizado
na grande Imprensa como um antro de corrupção, está sendo
vasculhado por Auditores do Tribunal de Contas da União,
por Auditores do próprio Ministério, e o Governo tem o
objetivo de, constatadas realmente as denúncias veiculadas
pela imprensa, a apontados os responsáveis pelas irregularidades, punir a todos. Este é o grande fato, esta é a grande
-reatidãde: o Presidente vai punir todos aqueles que, realmente, forem autores de ações que causam prejuízo e danos ao
erário público. Agora, V. EX" tocou num assunto importante,
que é o entendimento nacional. Em relação a isso, o Presidente
Collor não inovou nada, porque, na realidade, essa idéia de
entendimento nacional pertence ao ex-Presidente José Sarney,
que tentou, por todos os modos, colocar numa mesa todas
as forças da economia brasileira: os sindicalistas, a classe política, o empresariado. O fato é que, após cinco anos de governo,
S; Ex~ não conseguiu chegar a nenhum tipo de proposta que
pudesse resolver o impasse no qual o Brasil hoje está mergulhado. Outra questão é a dos empresários. Quem primeiro
produziu a grande frase de que o empresariado nacional ou
parte dele impedia o entendimento nacional ou impedia que
o País se desenvolvesse e se modernizasse, foi o ex-Presidente
José Sarney. Quando, inclusive, se refereiu ao Presidente da
Fiesp, citando uma frase de Bakunin. Então, veja bem. o
Presidente Collor, nessa parte, não é original. Agora, V. EX!
é injusto qUando afirma que o Presidente Collor não deseja
o entendimento nacional, porque todas as vezes. que Sua Excelência fazia reuniões no Ministériq da Justiça com os segmentos maís variados da Nação brasileira, a class~ política e, particularmente, o Congresso, dizia: '"O Gabinete do Ministro
da Justiça e o Gabinete do Presidente da República não são
o fórum adequado para discussão dos grandes temas que estão
aí a causar problemas ao Brasíl; o fórum é o Congresso Nacional. O que fez o Presidente Collor? Mandou elaborar um
conjuntO de medidas, um conjunto de idéias e encaminhou
ao Parlamento, ao Congresso brasileiro. E o que fizemos,
nObre Senador, com esse -cbnjuntó die pi"Op-oStãS-;_essas emen. das à Constituição, esses projetas de lei _que_ o Governo encaminhou ao Congresso nacional? Não fizemos nada. Simplesmente esse conjunto de matérias e de propostas continua dormitando nas gavetas das diversas Comissões dO Congresso
Nacional, da Câmara dos Deputados ou do próprio Senado
Federal, sem que tenha sido dada, uma resposta até este mo-
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mente, às questões colocadas pelo Presidente da República.
Então era isso que queria dii:er a V. Ex~ Não posso me alongar
em relação às declaração do GovernadOr António Carlos Magalhães e em relação âs considerações que V~ Ex• fez, porque
não consegui separar o trecho que V. Ex~ lia da entrevista
do Governador, da opinião pessoal que V. Ex' emitia em
relação a essas matérias. Mas o fato fundamental é o seguinte:
o Governo está apurando, vai apurar, vai punir todos aqueles
que estiverem envolvidos c que causaram danos ao Erário
e ao bem púbJico deste País. Era este o aparte.
O SR- PEDRO SIMON -Nobre Senador, com relação
à leitura feita da entrevista do Sr. António Carlos, os adjetivos
acres, eram de S. Ex~; onde a palavra era mais amena, era
eu que estava falando. Pode V. Ex• ficar tranqüilO.
Com relação ao- que--diz V. Ex~ no que tange ao a tua!
Governo e ao Governo do ex-Presidente Sarney, vamos devagar.
O Sr. Odacir Soares- Nãó estou fazendo crítica, estou
constatando, assim como V. Ex~.
O SR. PEDRO SIMON - As acusações que chegavam
a fazer ao Dr. Sarney - que não batia na mesa,_ que não
era firme, que era muito lento, que tolerava _demãis, que
ouvia demais, que aceitava as críticas e que riãO-VifáVa· amesa - era as grandes críticas. O Presidente é frouxo, o
Presidente não é duro, o Presidente não é enérgico, o Presidente não dá respostas, o Presidente não fala com o vigor
que deveria falar.
O Sr. Odacir Soares -Mas que críticiS feCe_bia da imprensa brasileira?
O SR: PEDRO--SIMON .:::.: Eram exatari:tente 180 graús;ao contráiiO do atual Governo que bate na mesa; que vira
a mesa, que diz desafOros, mas não.atuá. ·
·0 Sr. Odacir Soares - Mas refirO-me às críticas que
a imprensa publicava, desmerecendo o comportamento do
ex-Presidente.
O SR. PEDRO-srMON- Se V_ Ex• quiser referir, fique
a vontade; não gosto disso.
O Sr. Odacir Soares - Eu também não estou diZendo
que as críticaS eram procedentes.
O SR. PEDRO SIMON- Não vim da UON; não sou
da banda de música; não sou de brincar com a honra e a
dignidade de ninguém; não_ sou de querer demolir com o
governo para tentar dar golpe em governo. Estou falando
e a minha linguagem tem um objetivo, e é aí que V. Ex•
está me fazendo uma grande injustiça. Não_d_igo que o Presidente não quer o entendimento; digo que o Presidente não
tem condições, não está buscando as formas de chegar ao
entendimento.
O Sr. OOadr SOãres - Já encaminhOU ao Congiesso,
o entendimento está no Cóngie-Sso.
O SR. PEDRO SIMON- É neste ponto que quero chegar, o do entendimento. Mas como que o Presidente não
quer o entendimento? Sua Excelência mandou projetõs, para
esta Casa, que melhor que eles s6 a Bíblia - só a Bíblia
- porque tudo que imaginávamos de bom está nos projetes
que mandou para esta Casa. E foi â televisão, convocou uma
cadeia de televisão e disse: QUero coniuniCai"-ao povo brasileiro que enviei ao Congresso Nacional projetes de lei sobre
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tais e tais assuntos. Compete ao Congresso Nacional tomar
as decisões.
O Sr. Odacir Soares- É um gesto autoritário realmente.
O SR. PEDRO SIMON- Ora, Sua Excelência- n"aó tem
maioria nesta casa. Por que é que não Votamos aqueles proJetes? Porque o Senhor Presidente não tem maioria; porque
a Oposição nãO tem maioria.
·
O Sr. Odaclr Soares- Foi um gesto autoritárío do Presidente no uso de suas atribuições.
O SR. PEDRO SIMON- Por isso deve buscar o entendi,
ffiento. Agora, qual é o entendimento que o Presidente fez?
Pegou 300 projetes de lei e 50-<iinendas ·à CônstituiÇáo e
mandou ao Congresso Nacional, e o Congresso não decidiu.
O Sr. Josapbat Marinho- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. PEDRO SIMON- Com muita honra, nobre Senador Josaphat Marinho.
O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador Pedro Simon,
a essa altura, quero apenas realçar a finalidade maior de seu
pronunciamento. A doutrina estabeleceu e a experiência consagrou que a democracia é a convivência dos Contrários. V.
Ex~ exercita, nesta hora, o grande papel do homem de Oposição, transmitindo pensamento adverso ao Governo. HaJa bem
que o Governo saiba ouvi-lo, para não ficar limitado aos que
dizem o que lhe agrada e conheça também as verdades que
V. Ex• está enunciando. Muito obrigado.
O SR. PEDRO SIMON - É o pronunciamento de um
estadista; é o pronunciamento de um amigo do Governo.
É muito importante o qu·e disse o Senador Josaphat Marinho.
Fui Governador, de passagem. Ouvia Inais os· meus adversários que os meus amigos. Fazia questão de ouvir ás discursos dos meus adversários na Assembléia Legislativa; fazia questão
de ler nos jornais, o que os meus adversários diziam. Os
meus amigos me diziam: "Olha, está ótimo. Simon, é isso
mesmo que tem que fazer". Tudo bem, mas não é por aí.
Sabemos que os amigos verdadeiros são aqueles que têm a
coragem de dizer não; e não é fácil, pelo menos quando se
está no poder.
·
Diz bem o Senador Josaphat Marinho. O objetivo do
meu pronunciamento é esse. Estou à disposição. Sinto que
a sociedade brasileira está torcendo na busca de uma palavra;
qual é, não sei. Como diz o Senador José Richa, cabe ao
Presidente Fernando Collor; diz com razão, o Senador Ronan
Tito, que céâbe- também ao Presideilte. A não sei que delegue
e poderíamos ir adiante.
O Sr. Amir Lando- Nobre Senador, permite-me um
aparte?
O SR. PEDRO SIMON- Ouço V. Ex•
É o último pronunciamento, peço desculpas, pois estou
encerraildo. Prometo que não permito mais nenhum aparte,
Sr. Presidente.
O Sr. Amir Laudo- Nobre Senador Pedro Simon, y_
Ex•, com o brilho que lhe é peculiar, mais uma vez brinda
e-sta Casa com um discurso cuja profundidade merece a nossa
reflexão. Mas mais do que o brilho, nobre Senador, é a verdade que V. Ex• "estripitisa" neste Senado da República. Está
aí á verdade nua e crua, sobretudo nua. E um ponto que
V. EXf realça é o ponto que ficou marcado na minha mente:
o que vai acontecer? Será que depois dessas denúncias não
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vai acontecer nada? Esta é a questão, nobre Senador, pois
estamos vendo diariamente um rol inimaginável cte-denúitcias
fundamentadas que estão aí: os supérfaturamentos, os preços
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blicas,_ o governador considera que o maior problema a ser
atacado hoje no país é a questão da moralidade administrativa.
"0 governo perdeu a credibilídade e para ser ajudado
engordados pela fome da corrupção. Ninguém pode questio· o Presidente terá de melhorar_a ~quipe, terá de perder parte
nar, e são questionadas todas as licitações numa regra geral, de seu poder". afirmou Antônio Carlos na noite de terça:-feira,
nobre Senador, que eu digo: onde há administração pública ao longo de um jantar com Jornalistas em Brasília. "A evoluneste País há corrupção. Esta é- a ·regra e não acontece nada. ção da crise vai levar o Presidente a fazer uma melhor escolha
~stou a indagar este rol de denúncias, essas continuadas dede sua equipe, não apenas de Ministros, como também de
D.úncias, e um ministro ou um secretário de Estado vem a segundo e terceiro escalão", acrescentou. Se_mpre fazendo
público e apenas dá uma explicação que para ele parece plausí- questão de ressaltar que se COnsidera um- amigo de Co11or,
vel, mas, para nós, insatisfatórias, mentirosas. E ninguém o Governador se mostrou incrédulo com a possibilidade de
é demitido e ninguém é responsabilizado; neste País, não que a inflação venha realmente a cair nos próximos meses,
há um crime de responsabilidade em andamento. Vamos pas- mas elogiou a conduta do embaixador Marcílio Marques Mosar para os nossos filhos essa didática da tolerância infinita reira à frente do Ministério da Economia.
à corrupção, nobre Senador? Ou vamos reagir, como faz V.
"O Marci1io acabou com o .clima de bate-.boca na área
'Ex~, e o faz com a verdade cristalina que está aí escrita?
económica. Antes, com o pessoal da Zélia, a Ministra batia
Não me importam se as palavras venham ou não venham boca com jornalistas, com empresários, com os outros Minisdo Governador Antônio Carlos Magalhães. Não é isso que tr_o_s. Hoje, há um clima de maior tranqüilidade", ressaltou.
importa, o que imporTá são os fatos que V. Ex~ vai desfiando Antônio CarloS evitou críticas díretas à pessoa do Presidente
perante o Senado da República. A indagação é esta, nobre e disse que a única coisa que defende é que Collor cumpra
Senador Pedro Simon; estou com V. Ex• Será que não vai o discurso de campanha, repetido no pronunciamento que
acontecer nad_a? Será q~e_ a roubalheira nã(_) t~m final? Será_ fez no dia de sua posse, no Palácio do Planalto. "Eu não
que vai invadir a Terra inteira? Ou alg!!ém _vai ter que pagar estou decepcionado só com o governo. Eu éstou decepcionado
esta conta? Será o povo, mais uma vez? A impUnidade vai com o país", disse o governador.
continuar a ser a regra d~ conduta das autoridades adminisBrizola e Quércia- Na parte política da conversa 1 f..CM_
trativas deste Pafs? E _esta indagação~ -~as espero e almejo voltou a recriminar a aproximaçãO entre Collor e o Govera punição. DevO dizer, a esta altura, qu-e-pouco espero. Ma:S nador do Rio, Leoriel Brizola (PDT). "Esse é o tipO do relacioainda creio na vitória do bem contra o mal, nobre Senador.
namento em _que um está enganando o outro e como o Brizola
tem
mais tarimba, acho que vai acabar enganando mais",
o SR. PEDRO SIMON -Senador Amir Lando, agradeço comentou.
ACM disse com tentativa de fazer um entendimuito a oportunidade do pronunciamento de V. Ex•
__
Encerraria, Sr. Presidente, o meu pronunciamento com mento naCional Collor possibilitou a fortalecimento de um
as palavras de V. Ex•, pelo seu conteúdo e significado. Mas dos principais adversários do Planalto, o ex-Governador Oresgostaria de dizer, agradecendo a tolerância dos prezados Cole- tes Quércia, Presidente do PMDB. "O Quércia estava baleado
gas Senadores e especialmente de V. Ex~, que o objetivo e, depois de se encontrar com o Presidente, já saiu de pé
desse meu longo pronunciamento-não foi o de cobrar ou espe- e andando", comparou.
Ao longo do jantar, ACM disse que só se encontrou
zinhar o Presidente da República. Que neste final de ano,
uma
vez com o empresário Paulo César Farias ("ele tem cara
Sua Excelência, vindo do exterior e chegando a noss_a terra,
pare para pensar, veja a situação em que se encontra este e jeito de seminarista,.), o PC, responsável pelo caixa da
País e que realmente dê condições. Ao invés da palavra acre, campanha presidencial de Collor. Apesar da aparente indifetenha a palavra de grandeza e respeito de um Presidente que rença em relação a PC, o Governador da Bahia reconheceu
busca o diálogo e o entendimento. Muito obrigado, Sr. Presi- a influência dele no governo, pelo menos nos primeiros meses:
ACM contou que um dos _Rr9{)lemas de Collor é a resistêndente. (Muito bem! Palmas.)
cia em demitir auxiliares. Há alguns meses, ele se encontrou
com o Presidente e defendeu a demissão de pelo menos dois
DOCUMENTOS A QUE SE; F!F:FEf/.e 03R. Ministros, como forma de fortalecer politicamente o Governo:
Collor argumentou que precisava de algum tempo. "Eu saio
PEDRO SIMON EM SEU PRONUNCIAMENTO:
Jornal do Brasil sempre bem com as pessoas que eu demito", disse Collor,
segundo o relato de ACM. Para o Governador, o maior problema de Collor, hoje, é gerencia1. Ele não se cansa de repetir
ACM DIZ QUE COLLOR DEVE TER
que considera o Governo Federal "incompetente". Para ilusMENOS PODER E MINISTÉRIO NOVO
trar o que dizia, citou um caso ocoirido na tarde de segunArtur Pereira e Mário Rosa
da-feira passada.
Brasília- O GOvernador cía- Bahia·, A~i-ô~i~ C~rlos MaHá três semanas, ACM assinou uma série de convênios
galhães (PFL), acredita que o governo perdeu a credibilidade com o Ministério da Educação e como não havia recebido
e só conseguirá recompor uma base mínima de apoio se o nenhum centavo, resolveu telefonar para o Chefe de Gabinete
Presidente Fernando Collor abrir mão de parte de seu poder do Ministro José Goldemberg. Foi informado, então, de que
e realizar uma ampla reforma ministerial. De àcordo com os recursos não haviam sido liberados porque o Governo da
Antônio Carlos, que considera sua equipe de_secretáJios.na Ba!J.ia não prestara contas de algumas verbas liberadas anteBahia "mais preparada que ·e-sSe ministériO que ·está af', a rioinlenie. Irritado, ACM telefonou para sua Secretária de
resistência de CoJlor em promover mudanças no primeiro esca- Educação, Dirlene Mendonça. "Isso é caso de demissão",
esbravejou, ao cobrar providências de sua auxiliar.
! Ião acabará sendo vencida pelo agravamentO dã. Crise econôMinutos depois, a secretária telefonou, aos prantos, infor'mica. No momento e~_-_que o governo é- ab_alado por uma
série de denúncias soore irregularidades em concorrências pú- mando que não havia nada de errado com as contas estadUais.
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ACM telefonou novamente para o Ministério da Educação
e expós o que se passara com sua secretária. Para sua surpresa,
o Chefe de Gabinete de Goldemgerg confessou~ que havia
cometido um equívoco na primeira conversa. "As vezes, o
Governo cria prOblemas políticos por pura incompetência administrativa", concluiu ACM.
Estado de S. Paulo
Questão de tamanho
Antônio Carlos: "A corrupção no Governo Federal não é pe·
quena nem média, é macro"
ANTÓNIO CARLOS FAZ
CRíTICAS AO PLANALTO
Brasília- O DáVerilador da Bahia, António Carlos Magalhães (PFL), em jantar com jornalistas políticos na noi~e
de terça-feira, acusou o Governo de encenar para o País a
busca do entendimento nacional e, nos bastidores, trabalhar
centra o acordo confundindo seus interlocutores. Segundo
ele, o próprio Presidente Fernando Collor lhe teria dito, em
público, que não gostaria de ter o PSDB em seu Governo.
Aos tucanos em particular, no entanto, estaria ãfirmando exatamente o contrário.
O jantar corri Os jornalistas serviu para o Governador
da Bahia promover a sua mais Jonga sessão de _críticas ao
Governo Collor. Chegou a classificar a equipe ministerial de
medíocre. "Cada secretário estadual meu tem mais nível que
qualquer um desses MinistrOs", sustentou. Mais adiante, fez
duas ressalvas. Elogiou o Ministro da Economia, M~r:cil~o
Marques Moreira, e fez uma lacónica avaliação de António
Cabrera, da Agricultura: "Não é dos piores."
Mesmo sem atacar diretamente o Ministro da Saúde, Alceni Guerra, Antônio Carlos recorreu ao escândalo das licitações suspeitas promovidas pela Fundação Nacional da Saúde
(FNS) para argumentar que o Presidente não tem escolha
para resgatar a credibilidade do Governo a n~~ ~-~r .mudar
o Ministério imediatamente. "Se não fizer o entendimento
já,--a crise o forçará a isto", previu.
Irregularidades ~ Para o Governador, "a corrupção no
Governo não é pequena nem média, é macro". Ele se disse
conyicto de que casos de irregularidades estão ocprrendo em
diversos órgãos federais, entre os ·quais o· Minísfério da Ação
Social e a Legião Brasileira de Assistência (LBA)_. E revelou
ter detectado convênios da LBA com en_tidades fantasmas
na Bahia.
O porta-voz da Presidência, Cláudio Humberto Rosa e
Silva e o Líder do PRN na Câmara, Clew-Falcão (AL),
também não foram poupados. "O Cláudio Humberto tem
uma casa do Cleto, bate o carro do Cleto _e .não tem nada
que ver com o Cleto", ironizou. "Isso é uma maravilha".
António Carlos considera que o Líder do PRN- que admitiu
que recebe favores de empresários- "já ?everia estar demitido do cargo há muito tempo".
_
_
ACM ACUSA COLLOR DE
NÃO QUERER ENTENDIMENTO
O governador da Bahia, António Carlos Magalhães
(PFL}, acusou ontem o Goverfl:O de encenar publicamente
o entendimento nacional e, por trás, trabalhar contra um acordo político. ACM revelou que o Presidente Fernando Collor
lhe disse, pessoalmente, que não gostatiã de ter o PSDB em
seu Governo, na mesma ocasião em que dizia o contrário
_ publicamente, e aos tucanos em particular. De acordo com
I

António Carlos, o Presidente voltou a "falar mal" do PSDB
nas conversas seguintes, com o governador de Minas Gerais,
Hélio Garcia (PRS), e com o presidente do PMDB, Orestes
Quércia.
No melhor estilo agressivo que o consagrou como um
dos mais expressivos políticos brasileiros, ACM fez a mais
longa sessão de críticas ao Governo Collor, em jantar com
jornalistas políticos em Brasília na noite de anteontem. Hábil,
poupou o Ministro da Saúde, Alceni Guerra, mas usou as
denúncias de irregularidades no ministério para uma advertência ao Presidente Collor": "Se não fizer o entendimento
já, a crise o forçará a isto".
O governador aproveitOu para atacar também o porta-voz
da Presidência, Cláudio Humberto Rosa e Silva. "O Cláudio
Humberto tem uma casa do Cleto (Cleto Falcão, líder do
PRN}, bate o carro do Cleto e não __tem nada a ver _com o
Cleto. Isso é urna maravilha". Para ele, o deputado de Alagoas
já deveria "estar demitido" da liderança há muito tempo,
por ter confessado que recebia favores de empresários.
Corrupção macro
ACM ãcredita que esses motivos são fortes para que CoIlor tente resgatar a credibilidade d~-- seu governo: ou muda
o ministério agOra, -dentro de um amplo entendimento com
as f9rças polítiCas, ou terá de fazê-lo mais tarde, forçado pelo
agravamento da crise. "Cada secretário estadual meu tem
mais nível que qualquer um desses ministros", argumentou
ao chamar de medíocre a equipe do Presidente.
"A corrupção no Governo não é pequena nem média,
é macro". O governador baiano está certo de que episódios
como o do Ministério da Saúde estão ocorrendo simultaneamente em diversos órgãos, como o Ministério da Ação Social
e_ a _Legião Brasileira de Assistência (LBA). Segundo ACM,
a substituição de Rosane Collor na presidência executiva da
LBA não acabou com os convênios fantasmas. eco Sotero
(Paulo Sotero, presidente da fundação) é que está segurando
a barra", comentou António Carlos ao informar que encon~
trou convênios com entidades inexistentes na Bahia e avisou
ao presidente_ da LBA, que suspendeu o envio das verbas.
Para Antônio Carlos, o ministro da Educação, José Goldernberg, não está_entre os medíocres, mas "padece do mal
deste Governo, que é a desordem administrativa". Disse que
o Ministro da Agricultura, Antônio Cabrera, "não está entre
os piores" e elogiou o ministrO da Economia, Marcílio Marques Moreira, por ter posto fim às discussões entre Governo
-- e empresários.
-Ironias
Até o drinque antes do jantar serviu de inspiração ao
governador. Diante de um garçom atónito, recusou uma dose
de uísque ao reconhecer a marca preferida do Presidente Collor- Loga~. "Desse não quero". Uma goteira, que apareceu
com a chuva forte, também serviu de munição. "Traz um
guarda-chuva daqueles do Alceni".
.
António Carlos disse temer que o Collor tenha dificuldades em substituir seus auxiliares. Ele contou_ de uma conversa que teve com o Presidente, quando o advertiu para
a necessidade de mudar determinado ministro, que não quis
identificar.
Apesar das críticas, ACM acha que é preciso ajudar o
Governo a encontrar uma saída para a crise. Ele disse que
apóia 80% do Emendão proposto por ColJor e vai trabalhar
pela sua aprovação. Mas recorreu a uma frase do Deputado
Delfim Netto (PDS - SP) para justificar seu voto em Collor: _

9238 Sexia-fdra 13

DIÁRIO DQ-ÇONúRESSÜNACIQNAL {Seção II)

"Naquela cirscunstância, foi legítima defesa". Negou sua candidatura à presidência e acha que o Governador de São Paulo,

Lufs Antônio Fleury Filho (PMDB), pode se tornar um forte
candidato. (A.E.)
ACM QUER DEMISSÃO

Dezembro de 199.1 -

ANTÓNIO CARLOS VOLTA A ATACAR GOVERNO
(Rodolfo Fernandes)
Brasília - Uma limpeza completa no primeiro escalão
do Governo, com o afastamento dos ministros e secretários
acusados de corrupção, foi defendida pelo Governador da
Bahia, Antóni~ Carlos _Magalhães, numa conversa com jornaJístas, na terça-feira. Ele disse que nenhuma esforço na área
económica vai prosperar se não acabar a corrupção, "que
não é pequena nem média, é macro".
-Não adianta nada baixar a inflação e continuar o roubo.
Defendendo o entendimento nacional, observou que só
se voltará a discutHo quando for resolvido o problema moral.
Lembrando uma conversa que teve com Collor na casa
Ço ~mbaixador Marcos Coimbra, no dia 15 de setembro, quando cobrou uma: reação de Collor âs acusações de irregularidades, Antônio Carlos contou que o presidente não gostou
do que_ouviu. Na ocasião, o governador disse que o Governo
iria combater a corrupção.
~Parece que falar de CÇ)rrupção, dizer que o Governo
vai agir, é cfinie. Mas ele queria o quê? Que eu falaSse que
o Governo vai apoiar a _ corruPÇãó?
Embora acredite que a inflação vá cair e reserve ao Minis·
_tro Ma;r_çíl_io Marques Moreira os raríssimos elogiOs "ao primeiro escalão, o governador não compartilha do otimismo atual
com à ·estabilizaç'ão dos preços. "-:E~tão comemorarido uma
inflação de 24%, 23%, que é muito alta. Há clima económico
de mais tranqüilidade, mas isso não deve dar satisfação a
ninguém".
Antônio Carlos acha que o Collor será forçado a mudanças:
-Alguém acha que esse ministério vai agüentar'? A vontade do País vai ser maior do que os interesses do Presidente.
Ele destacou que Marcnio t~ve a virtude de substituir
a ex-Ministra Zélia Cardoso de Mello:
-:- É um ponto altamente po_sitivo. A Zélia batia boca
com empresários, jornalistas,_ outros _ministros. Isso acabou.
Poupando, além dê Marcílio, os MiniStrõs_da Educação,
José Goldemberg, e da Agricultura, A-ntónio Cabral, atacou:
- Todos os ministroS sãO ordinários, embora alguns sejam extrordinários. Qua1quer secretário da Bahia tem mais
nfvel do que eles.

GoVernador afirma que ''não adianta baixar a inflação com roubalheira" e que ministério Collor é "medíocre''.
J osi as de Souza
Diretor-Executivo da Sucursal de Brasília
e Luiz António Novães
Da Sucursal de Brasília
Três ni.eses após receber do Presidente . Fernando Collor
de Mello o título de "PhD, em política"; o governador da
Bahia, Antônio Carlos Magalhães, transforma em alvo quem
o graduou: "Não adianta baixar a inflação com roubalheira",
diz, referindo-se âs últimas denúncias de irregularidades no
Governo. "A prioridade do Governo não é eConómica. mas
moral".
A julgar pelas frases que pronuncimi" nurri jantar com
jornalistas. anteontem, ACM vê no Palácio do Planalto u:m
hum em inexperiente· cercado de auxiliares desqualificados.
"O Presidente tem qualidades, mas não as utiHza", alfinetou
enquanto bebericava uísque Ballantines. "O ministério dele
é medíocre".
ACM dava as primeiras mordidas num pedaço de maminha bem passada quando respondeu a urna pergunta sobre
o relacionamento de Collor com Leonel Brizola. "Um está
enganando o outro, mas como Brizola é m~s tarimbado, vai
enganar primeiro".
Para ACM, Collor já deveria ter demitido vários ministros. Apegando-se, ao "escândalo" mais recente, cita um
exemplo: "Nesse caso do Ministro Alçeni (Saúde), as evidências são tão-_ grandes que alguém precisa s-er sacrificiido".
Segundo AC.~!, CoJlor lhe disse, certa vez, que gosta
de "ficar bem" com os ministros qoe demite. ''Por isso que
aparecem coisas como esse ministériO para o Mercosul, ou
Merdosul, que criaram para o Chiarelli, Collor deixa seus
subordinados bem e fica mal perante a opinião pública".
ACM resistiu, mas acabou revelando o que pensa sobre
GOVERNADOR DEFENDE DEMISSÓES
alguns auxiliares de Coll_or. Referiu-se a Margarida Procópio
Os dois assessores mais poderosos do presidente o secre(Ação Social) como "psicopata". Disse que o secretário-geral
Marcos Coimbra, "até hoje não explicou o caso Petrobrás". tárioRgerai Marcos Coimbra e o porta-Voz Cláudio Humberio
Cláudio Humberto (porta-voz): "A chácara que compra é -não escaparam das críticas. O governador cobrou explica_____ _
do Cleto (Falcão, líder do PRN), o carro que bate no poste ções para episódios obscuros:
-O Marcos Coimbra ·nunca explicou o assunto- dele na
é do Cleto· e diz que não tem nada com o· Cleto". Jarbas
Passarinho (Justiça): "Ele tropeça na própria vaidade. É vai- Petrobrás. E fica tudo por isso mesmo. Ninguém cobra nada
doso demais". Fez cara de desprezo ao mencionar Cláudio -comentou, referindo-se â denúncia feita pelo ex-Presidente
Vieira, secretário particular de Collor, mas não fez comen- da Petrobrás, Luís Otávio da Motta Veiga, que ao pedir demissão acusou Coimbra de ter_ tentado favorecer o empresário
tário.
No meio do tiroteio, ACM fez um elogio. "O grande Wagner Canhedo, dono da Vasp, num negócio lesivo à Petro.
mérito do Marcílio (Economia) foi ter acabado com o bate-bo- brás.
Sobre o porta-voz, disse:
ca". O govertrador se declara adepto da teoria económica
-A mansão do Cleto Falção é dele. O automóvel que
que diz ter ouvido de Máriõ Henrique Simonsen: "Nesse moele bate é do Cleto. E ele não tem nada a ver com o Cleto
mento, o melhor a fazer é não fazer nada".
O futuro do Presidente chegou junto com a sobremesa, ... É extraordinário!- ironizou.
Ministros atuais e antigos foram alvejados. Sobre Margaum quindão que fez ACM hesitar: ~·.Estou gordo demais ...
Serviu-se de uma fatia fina __ e disse o _que pensa sobre o sonho ri~a Procópio, da Ação Social, disse que é uma "psicopata
da reeleição de CoUor:-"Eie: tinh~_~s~_me_ta"~mas as cirqms- que não consegue articular uma frase inteira". Sobre o exRMiR
-- tâncias muitas vezes são mais forte que o desejo dos políticos". nistro da Educação Carlos Chiarelli, disse que antes da posse,
I

Dezembro de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Coilor lhe garantira que não o nomearia. Hoje, segundo Antô~
nio Carlos, Chiare IIi está no "Merdosul'".
Em seguida, Cabral. Disse que ficou calado quando Collor lhe disse que ia nomeá-lo porque o presidente estava
entusiasmado.
-Estava tão eufórico que confesso minha._c_ulpa por não
ter dito que Cabral era ruim.
Quanto a Zélia Cardoso de Mello, declarou que não a
conhecia: até se tornar Ministra.
- Collor poderia convidar qualquer pessoa, mas não quis
dar o cofre a um estranho. O presidente rompeu o seu discurso
de campanha quando escolheu esse Ministério. Agora tem
que retomar esse discurso, a campanha da moralidade. Vejo
no presidente boas qualidades, sou seu amigo e votaria nele
de novo. Amigo é quem diz o que pensa.
Numa conversa com o Presidente, António Carlos afirma
ter sugerido que demitisse dois ministros. Não quis citar quais,
mas contou a surpreendente resposta de Co1lor. "Eu preciso
colocá-los em outro lugar. Sempre gosto de ficar bem com
quem sai do meu Governo".
__
- A marca desse governo é a desordem administrativa.
Não acontece nada com ninguém, com o Cleto, com o Alceni...
-PARA FLEURY, UM ELOGIO. OU QUASE
Brasília- Ate para elogiar, o governador da B.ahia manteve seu estilo fe_rin_o_._R_eferindo-se----ªo destaque que o Governador de São Paulo, Luís Antônio Fleury, ganhQu, tomando
o espaço de Orestes Quércia, obserVou: "Só Tomé de Souza
não foi traído porque não teve antecessor.,.
-A sabedoria do Fleury é que ele é moço com cara
de velho e inteligente com cara de burro.
-O Ministro do Exército, Càrlos Tinoco, também ficou
na linha de tiro. Antóni<f Carlos _reprovou sua conduta no
epísódio do superfaturamento na licitação pa-ra Córri.praYfardamento.
- O Exército se. enfraqueceu por causa do ministro.
Numa coisa o governador disse conCOrdar çom Collor:
"O ano que vem será muito duro, com uma recessão gra:nde".
Outro ponto de concordância: o presidente não aceitou a
antecipação do plebiscito do sistema de governo para 1992.
-Fez muito bem em não apoiar. Estaria inortó.
Depois de breves concordâncias, voltou ao ataque. Criticou o fato de Collor ter ·chamado Quércia para as conversas
do entendimento nacional.
- Quércíci estava moribundo depois dos ataques do Requião. Chegou lá de maca, quase não respirava. Hoje está
até andando por af.
A convivência de Collor com o Goveinador Leonel Brizola também não foi assimilada:
-Está um enganando o outro. Como Brizola tem mais
tarimba, engana mais. Brizola é- um escravo do ódio.
Perguntado sobre quem foi o melhor presidente dos últimos 40 anos, citou Juscelino Kubitschek, apesar de "deslizes
de ordem morai na construção de Brasília".
-O pior fOi João Figueiredo. Dizia que não quis ser
presidente, mas não é verdade. S6 quis.
Folha de S. Paulo
NOTICIAS DA CLASSE MÉDIA
(Clóvis Rossi)
SÃO PAULO -Em osilêncio a classe média paulista
vai se organizando e se mobilizando. Um movimen_tp chamado
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"Resgata Brasil" marcou para o próximo sábado," dia 14, nova
manifestação de protesto para o parque do Ibirapuera, em
frente ao obelisco, a partir de llh. A idéia é "fazer chegar
a tQdos aqueles que foram eleitos para serem nossos representantes toda indignação e perplexidade que toma conta da sociedade diante da situação atual: recessão, miséria, corrupção,
impunidade c falta de transparência com o dínheiro público".
Na mesma linha de cobrança dos chamados representantes do povo, está funcionando outro movimento apartidário, batizado de ''Voto Consciente". O grupo fiscaliza deputado (estadual) por deputado e tem fichas individuais referentes aos projetas de lei, requerimentos, indicações, moções
e emendas apresentadas pelos parlamentares.
Um exemplo do_ trabalho já realizado está no boletim
de outubro último, no qual se informa que o custo, em setembro, da Assembléia Legislativa paulista foi de exatos
Cr$2.174.827.010,45. Nesse total, que equivale a cerca de
US$2,3 milhões, estão incluídos os salários dos deputados,
dos 2. 700 f1,mcionários, o pagamento a fornecedores e as contribuições sociais (FGTS etc.).
O controle é tão bem feito que se fica sabendo que só
a conta de telefone_ da Assembléia bateu, em setembro, nos
Cr$13,667 milhões, o que é dinheiro para ninguém botar defeito.
Instituições democráticas_ de fato custam dinheiro; mas
o movimento "Voto Consciente" questiona, por exemplo,
o fato de que, entre lo de setembro e 15 de outubro. estavam
pautadas 60 sessões e em apenas sete_ delas houve de fato
votação.
O trabalho do grupo não é o de criticar pura a simples-~ente no atacado. '_'Seremos implacáveis com os maus políticos mas também saberemos elogiar os bons", promete o boletim de outubro. O lema da entidade é perfeito: "Votar e
cobrar".
Quanto mais g_ente seguir ess_~ l_~ma, mais os mecanismos
democráticos se aperfeiçoarão e os cuStos áe funcionamento
dos Parlamentos se tornarão inquestionáveis.
Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr. Dirceu Carneiro, ] 9 Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Beni Veras, Suplente
-de Secretário.
-O Sr. Almir Gabriel - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Bení V eras)- Concedo a palavra
ao nobre Senador. O SR. ALMIR GABRIEL (PSDB - PA. Para breve
comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, encontra-se na Tribuna de Honra do Senado urna
comissão, com delegação do Conselho Nacional de Saúde,
que passou às ininhas mãos uma Moção desse Conselho, que
considero da maior importância e gravidade, porque ela vem
no momento em que assistimos, há poucos dias, o depoimento
de S. Ex~ o Sr. Ministro da Saúde, na CPI- da Câmara e
à exposição de S. Ex~_o Sr. Ministro_ do Trabalho e da Previdência Social, quando foi interpelado por este Senado, e,
há pouco, aos escândalos que cercaram aLBA.
Lerei a moção porque pelo seu teor. penso que vale a
pena entrar nos Anais do Senado Fede_ral. _Faço questão de
dizer que vem subscrita pela quase totalidade dos Membros
do Conselho, inclusive por pessoas de grande nome, do maior
respei_~o dentro da_ área da sa,úde, como é o professor Dr.
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Adib Jatene, e vem acompanhada da assinatura de representantes da CNBB, do CONASEMS e do CONASS:

MOÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE
O Plenárfó do Conselho Nacional de Saúde, em sua reunião de 12 de dezembro de 1991, preocupado com:
- a situação gravíssima do atendimento médico-hospitalar e ambuiatorial da rede pública e privada com desativação
de leitos, fechamento de hospitais, dispensa de funcionários,
ameaça concreta de destruição ·cte um património que levou
gerações para ser construído;
- o não-cumprimento, pelo Ministério, da Portaria MS
n~ 48, de 13 de junho, que fixou o cron-Õgrama de pagamento
aos prestadores de serviços;
- a própria postura do l\.-1inistério da Saúde e do Governo
algumas vezes não acatando rec_omendações deste COnselho.
Cabe referir, pela atualidade, que o Conselho recomendara
estratégia descentralizada para ativação de agentes comunitários. O Governo adotou posíção centralizadora e vertical
que lhe está criando grandes problemas;
-reivindica atuação pronta e eficáz dos Poderes Públicos, em especial do Ministério da Saúde, para levantar os
recursos~ ainda neste exercício, capazes de preservar um servi·
ço essencial e de segurança para a população, que deve ser
tratada como problema de Emergência Nacional.
Reivindica ainda que se elabore sistemática garantindo
esquema financeiro capaz de prevenir a repetição de sitUações
semelhantes no futuro visando assegurar assistência permanente à saúde da população.(Seguem as assinaturas.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, considero-qUe a moção
que aqui acabei de ler tem a mais profuilda _gravidade, na
medida em que, ao lado das acusações feitaS ao Ministério
da Saúde quanto a descaminho de recursos. É também posSíVel
detectar uma outra situação que considero bem mais grave
e séria·, que é ó desvio do Ministério da Saúde e_ da sua gerência~ da sua administração às políticas de saúde deste País.
Creio que a mãis impcirtarite de todas é a d~sªrti~u~ação do
setor Seguridade Social. A Previdência Sodal vai para um
lado, a assistência pãtã.-(:J"Qutro, a saúde vai para um outro
caminho. Portanto, o qu~___se assiste de perda de recursos,
de desperdícios, é brutal em relação àquilo que se tem disponível dentro do País. É tão mais brutal, quando olhamos o
Orçamento de 1992, em que o Governo propõe ã impbrtârfCía
de 51 trilhões como valor desse orçamento, dos quais 21 trilhões se destinam à amortização da dívída, 3 trilhões a paga~
mento de juros e que, portanto, resta ao Governo apenas
o equiValente_a 28 trllhões~ dos quais 55%-esiéio destinados
à seguridade social.
.
E exatamente a malversação maior. mais descomunal que
se está assistindo dentro do Governo é aquela que se refere
ã área da seguridade social, especialmente na área da saúde,
Creio que o gesto a que aqui estamos assistindo, da vinda
de uma comissão delegada pelo Conselho Nacional de Saúde
a este Senado Federal, trazer essa moção, que é uma denúncia,
é da maior importância. Este Congresso não pode, de maneira
a1guma, deixar d~ refletir sobre a gravidade da situação.
A meu ver, o que pretendíamos ao criar o Conselho
de Seguridade Social, o Conselho de Previdência Social, o
Conselho de Saúde e o Conselho de Assistência era exatamente colocar junto à adminístração central brasileira pessoas
de gabarito-e .independência, com conhecimento, capazes de
representar a totalidade da sociedade brasileira e capazes de
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não se submeterem àquilo que fosse imposto pela direção
de_cada um desses órgãos, de cada um desses ministérios.
Louvo, de um lado, a independência, a autonomia, a
seriedade, o patriotismo e a extraordinária contribuição daqueles que compõem o Conselho Nacional de Saúde dizendo
que o Congresso Nacional, particularmente o Senado Federal,
estará sempre de portas abertas e sempre disponível para
atender os reclamos deste Conselho que tão dignamente representa a saúde brasileira.
O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V..Ex• um aparte?
O SR. ALMIR GABRIEL - Com todo prazer, Senador
Josaphat Marinho.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Compreendo, nobre
Senador, a propriedade de suas palavras. Permita-me assinalar
um aspecto: esse problema depende menos de homens do
que de sistema. A desarticulação, bem a propósito assinalada
por V. Ex«, continuará a ocorrer nos serviços de saúde, assim
como nos demais domínios da administração, enquanto o pia~
nejamento não disciplinar a administração pública.
O SR. ALMIR GABRIEL - Senador Josaphat Marinho,
costumo dizer nas discussões de que tenho participado, sobretudo na área de saúde, que as situações críticas, de crise e
de maior pobreza são aquelas que mais exigem planejamento.
E este País está assistindo ao reverso disso. Quer no Governo
passado, quer neste Governo, houve o abandono total de
todos os princípios de planejamento. Não podemos discutir
ao menos o que está planejado porque nãó existe nada nesse
sentido.
O próprio Ministério da Saúde, ao elencar uma sétie
de projetas que _dizia constituiriam a bas_e para sua atuação,
demonstrou, às claras, que ele próprio não sabia fazer a seleção do que constituía aquilo que era prioritário para a saúde
brasileira.
O que estamos assistindo em relação à coléra, à dengue,
à malária, à tuberculose, à hansenfase, à esquistossomose,
à doença de Chagas, a todo esse desmoronamento_ a que estamos assistindo da assistêllcia hospitalar brasileira responde,
enl grande parte, pela ausência de um planejamento maior
sobre o tipo de sociedade que queremos e de que maneira
dev_a atuar o Poder Público, de que maneira o Estado deva
agir para que tenhamos resultados adequados.
O lastimável, de um lado, é que o Governo não tome
as providências cabíveis. Mas considero da maior importância,
porque, no meu entendimento, é a primeira vez que assisto
a um conselho nacional vir até aqui, à tribuna de honra, entregar uma moção e pedir que essa seja lida, vista, entendida,
aceita, compreendida pelo próprio Plenário do Senado Federal, por duas razões: primeiro, podem até estar ocorrendo
irregularidades dentro do Ministério, mas esse Conselho não
concorda; em segundo lugar, alerta a Nação sobre a necessidade de uma revisão total dos procedimentos, não apenas
do setor saúde, mas de toda a área Qa seguridade social.
Gostaria de colocar mais uma vez, enfaticamente, que,
ontem, com a presença do Sr. Ministro do Trabalho e Previdência Social, de maneira nenhuma tive o interesse ou intenção de colocar S. Ex~ em condições de dificuldade para debate.
Quando o chamei para discussão de dados técnicos, embora
seja ou esteja político, na verdade, eu queria os fundamentos
em cima dos quais S. Ex~ poderia se pronunciar, ou oferecer
um juízo sobre aquilo que se propunha no âmbito da Previdência Social.
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E, ontem, o que assistimos não foi a um trabalhador
vindo aqui. Não foi. Há trabalhadores, sim, que respeitam
a si própriOs, respeitam a comunidade, respeitam o Senado
e vêm aqui preparados exatamente para discutir as teses que
podem ser colocadas em dúvida. Porém, assistimos a um trato
meio debochado de assuntos tão sérios e graves porque-pertinentes à totalidade da população brasileira.
Assistimos a um ministro que administra o correspondente a 38,5% do _Orçamento geral da República, tirando-se
a amortização da dívida. Hoje, a Seguridade Social, com tanto
carinho construída por esta Constituição, a vinda do Conselho
para nos dizer que o que está sendo feito é de risco até para
a segurança nacional, porque destrói o sisterria de saúde brasileiro, concebido ao longo de gerações.
EsSa a comunicação que eU -queria fazer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Concedo a palavra
ao Sr. Márcio Lacerda.
O SR. MÁRCIO LACERDA.(PMDB- MT. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores:
Difícil, na verdade, tem sido a vida do trabalhador brasileiro, enredado no can_texto de uma economia de extrema
concentração de renda, uma das mais elevadas do mundo,
segundo relatórios da ONU, Banco Mundial e IBGE, excessivamente inflacionária--e recessiva) em meió ao desemprego,
subemprego, salários achatados, moradia precária e alimentação deficiente. E os poucos e parcos instrumentos sociais
e legais, instituídos para beneficiá-lo e protegê-lo, funcionam
precariamente e, ãs vezes, nem funcionam. Vejamos um deles,
o Fundo de Garantia do Tempo de ServiçO, que movimenta
cerca de 7 trilhões de cruzeiros, quase o correspondente ao
total dos cruzados novos ainda bloqueados no Banco Central.
Mas o Fundo de Garantia, cujo objetivo, segundo seus autores, ao ser criado, era amparar o trabalhador, vem sendo
gerido com incompetêricia e irresponsabilidade, emaranhado
num cipoal de fraudes, irregularidades e corrupção, com recur~
sos desv:iados dos_ objetivos e ativídades do FGTS, para outros
órgãos do Governo, para o próprio Tesouro Nacional, quando
este precisa e está em baixa, para instituições financeiras,
empréstimos aos Estados c Municípios. Ora, esse é dinheiro
sagrado _do trabalhador, que deve servi~lo diretamente, através
de obras e assistência social, e que o Governo, iildevidamente,
numa verdadeira apropriação indébita, se apodera e lhe dá
outra destinação, conforme levantamentos realizados pelos
representantes dos trabalhadores no Conselho Curador e pelo
Tribunal de Contas da União. O Governo a"ge a-ssim também
com outros órgãos dos trabalhadores. O Ministério da Economia, por exemplo, apropriou-se de Cr$557 bilhões de INSS,
somente nos dois primeiros meses de 1991, de acordo com
informações da Associação Nacional dos Fiscais de Contri~
buições Previdenciárias -- ANFIP (Correio Braziliense 17-3-91).
.
Na verdade, os empregados, os donos do Fundo, não
têm conhecimento e controle do seu dinheiro._Mesrno o Con~
selho Curador, que agora começa a levantar a ponta desse
espesso véu sobre as contas e as verbas do FGTS, conhece
pouco ainda da sua verdadeira realidade. O sindicalista Lourenço Ferreira-Prado, membro do Conselho Curador, afirma:
"Depois de 14 meses de atuação, tudo o que o Conselho
Curador descobriu sobre o FGTS é que Dada sabe".
A priori, a própria criação do Fundo de Garantia do
. Tempo de Serviço, há que se reconhecer, foi um ato contra
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o trabalhador, na medida em que eliminou, a fórceps, um
de seus mais importantes direitos, a estabilidade no emprego,
adquirida após dez anos de trabalho na empresa e existente,
na nossa legislação trabalhista, desde antes mesmo da edição,
em 1943, da Consolidação das Leis do Trabalho, ou seja,
desde 1923~ Com a estabilidade, o trabalhador tinha, para
cada ano de serviço, um mês de salário extra, na hipótese
de ocorrer sua dispensa imotiVada. Não se deve esquecer,
entretanto, que o FGTS surgiu sob o regime militar de 1964,
à época do governo autoritário do Marechal Castello Branco,
através da Lei n~ 5.107, de 13 de setembro de 1966, sob pressão
da classe empresarial, que se queixava do sistema da estabilidade, por lhe impor onerosas despesas no caso de demissão
imotivada e estabelecer distorções na relação com os empregados.
Em função da Lei n~ 5.107, as empresas ficavam "obrigadas a depositar, até o dia 30 de cada mês, em conta bancária
vinculada, em nome do empregado e em qualquer estabeleciiifertto de crédito do País, importância correspondente a
oito por cento da remuneração paga no mês anterior. a cada
empregado, sujeito à cori"eÇão monetária". Posteriormente,
aquela Lei passou por diversas alterações, como o Decreto
n' 59.820, de 20 de dezembro de 1966, que a regulamentou;
a Lei n' 5.705, de 21 de setembro de 1971; a Lei n' 7.839,
de 12 de outubro de 1989, de iniciativa do Congresso Nacional,
e a Lei no 8.036, de 1990, conversão da Medida Provisória
n~ 177, do Presidente Collor de Mello, que se encontra atualmente em vigor.
A Lei n~ 7.839, Sr. Presidente, que modifícou, sUbstan~
cialmente, a legislação pertinente ao FGTS, tornando-a mais
transparente e eficaz, criava o Conselho Curador, compostopor três representantes dos trabalhadores, três dos empregadores e cinco do GOVerno, com -ã -competência de fisCalizar
e fixar diretrizes sobre programas e alocação de recursos do
FGTS, para utilização na construção de habitações populares,
saneamento básico e obras de infra-estrutura urbana. Era a
primeira experiência democrática e colegiada de se gerir o
FGTS, tirando o monopólio de gestão ·do Governo, permitindo, enfim. que os trabalhadores, os verdadeiros proprietários dos recursos do FGTS, participassem também da sua
administração. A referida Lei continha tantos pontos positivos
que o Tribunal de Contas da União, após auditoria procedida
no FGTS, a recomendou como instrumento apto para-correção
das irregularidades, desvios e vazamentos do Fundo de Garantia, em função principalmente, do papel do Conselho Curador.
A atual Lei n9 8.036, de inspiração do Governo Collor,
polémica e controvertida, provocou acirradas críticas e reação
nos líderes trabalhistas, pela sua feição antidemocrática, transferindo os poderes do Conselho Curador para órgãos do Governo -o Ministério da Ação Social, como seu órgão administrador, a Caixa Económica Federal, como agente financeiro
e o MinistériO do Trabalho e Previdência Social como instituição_fiscalizadora da arrecadação. Nominalmente, manteve o
Conselho Curador, mas sem poderes reais. Se não, vejamos.
Diz o artigo 5", inciso I, daquela Lei: "Compete ao _Conselho
Curador: estabelecer as diretrizes e os-programas de alocação
de _todos os recursos do FGTS ( ... ) em consonância coril a
política nacional de desenvolvimento urbano e as políticas
setoriais de habitação popular, saneamento básico e infra-estrutura urbana, estabelecidas pelo Governo Federal".
Ora, por esse dispositivo, a função do Conselho Curador
tornou-se inócua, se não inexistente. Quer dizer, o Conselho
Curador fixaria diretrizes e pi"ogramas, só que ditados pelo
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Governo. Invocando uma imagem popular, seria como se o
pai de várias filhas dissesse ao pretendente: Você pode casar
com qualquer delas, desde que com a Maria. __Mas, questiona-se: seria o Governo, no momento atual, o melhor intérprete
dos trabalhadores, de seus reais interesses, no caso do FGTS?
Não estão conflitantes, díspares, divorciados, os interesses
dos trabalhadores e do Governo? Tudo não os separa e nada
os une? Enfim o Conselho Curador, à luz da nova Lei, não
passa de órgão homologador das decisões do Governo, do
Ministério da Ação Social, da alagoana Ministra Margarida
Procópio.
Sobre essa questão e a açáo dos bancos particulares, Srs.
Senadores, o testemunho do Diretor do Sindicato dos Bancários de Brasília, Romero Silveira Carvalho, é valioso-:
"Além de deixar a decisão sobre o que fazer
com o dinheiro do FGTS à Ministra da Açã9 S9cial,
a Lei n~ 8.036 irá encobrir Os rombos que os bancos
privados promoveram durante vinte anos com os recursos do Fundo. Iodos sabem que houve irregularidades, enquanto os bancos privados trabalharam
com o FGTS. Com o Con-selho Curador, o ·controle
ficava inais Tígido sobre o montante do Fundo, mas
com a Lei n9 8.036, o Conselho vira Um Siriiples fantoche".
Aliás, os bancos particulares, às custas dos trabalhadores,
colheram, tranqüilamente, polpudos lucros, extremamente favorecidos que foram com o dinheiro do FGTS, que ficava
até 70 dias em seus cofres, corroído pela inflação, e só depois
depositado na conta vinculada do empregado. Pelo menos,
isso mudou; o empregador deve recolher, ao banco privado,
o Fundo até o dia 7 do mês subseqüente ao pagamento do
salário, e, dois dias_ depois, o banco -depositário repassa o
dinheiro à Caixa Econômica Federal, que, no dia seguinte,
deposita na conta vinculada do trabalhadQr.
A Lei n 9 8.036 manda que 60% das verbas devem ser
alocadas na construção de moradias populares, 30% em saneamento básico e 10% em obras de infra-estrutura urbana. Entretanto, o própri"o MinistériO da Ação Social admite estar
aplicando apenas 24% dos recursos do FGTS na construção
de moradias, infringíndo ostensivamente a lei. Na verdade,
esses recursos, seguhdo denúncia de trabalhadores no Conselho Curador, estão sendo desviados e aplicados, especulativamente, no mercado financeiro, não em proveito da slasse
trabalhadora, mas, siín, de instituições financeiras e do Governo.
Mas a denúncia, Sr. Presidente, mais séria e cOntUndente,
de desvirtuamento de.verbas e desmando no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, cara·cterizada por "falhas, díSiOI-Ç6eSe impropriedades na sua gerência", partiu, recentemente, de
um Ministro do Tribunal de Contas da União, Luciano Brandão Alves Souza, que, ao julgar o Processo no 8.757/91-7,
requerido por trabalhadores, constatou um rombo no valor
de Cr$390 bilhões nas contas do Fundo. Tal cifra daria para
construir, por exemplo, 256 mil casas, abrigando, aproximadamente, 1 milhão de pessoas. Por isso, disse o Ministro Luciano Brandão: "À administraçãO do FGTS não é, confiáv~t
nem essa instituição-cOnseguiu ainda consolidar-se como instrumento de política· social".
Nesse processo, exartiii1àdo pelos auditores da 8• Inspetoria, do Tribunal de Contas da União, são indicadas as distorções na arrecadação, distribuição e aplicação das verbas do
FGTS, vale dizer, do trabalhador. Apurou-se que o Fundo
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não tem sequer uma contabilidade, revelando total descontrole e desorganização dos órgãos governanie_ritaiS eõcarregados de administrar os seus recursos contas bacárias._ Cerca
de 115 milhões de contas e individuais de empregados, por
exemplo, são arrecadadas e gerenciadas pela rede bancária
privada, sem qualquer fiscalização, e somente 10% delas estão
centralizadas na Caixa Económica Federal. Sem maior compromisso ou interesse pelos direitos dos trabalhadores, os bancos privados limitam-se, simplesmente, a repassar as verbas
arrecadadas, sem prestar contas ou questionar os débitos das
empresas devedoras. Dessas 115 milhões de contas, 55 milhões
são ativas, ou seja, reCebem regularmente depósitos das empresas, e 60 milhões são inativas, não recebendo depósitos
há mais de dois anos. A Caixa Econômica Federal terá de
operacioriar, o mais rápido possível, a cenÚalizaç~o de todas
as contas do FGTS, bem como a- conlpatibilização das duas
contas, sob pena de não se conhecer, de fato, o FGTS, o
valor real de seus recursos e sua aplicação, seus rendimentos,
juros. a extensão da sonegação e a inadimplência de entidades
públicas e privadas etc. A centralização do FGTS na Caixa
Ec_onômica Federal poderá torná-lo menos vulnerável à fraude
e à corrupção e. aSsím;melhor servir ao trabalhador.
A pulverização das contas do FGTS em diversos bancos
tem trazido prejuízos incalculáveis ao trabalhador, ludibriado
_em sua boa-fé. Se ele tiver trabalhado, por exemplo, em várias
empresas, uma alta rotatividade de mão-de-obra, hoje tão
comum em vista da re!=es_são, o seu fundo será depositado
em vários bancos, o que dificultará o saque de sua conta.
Ele não saberá sequer localizá-la, muito menos saber o seu
montante, â falta de dados cadastrais. Então, o sofrido trabalhador sairá por aí, de banco em banco, â cata de seu suado
e difícil dinheiro.
Mas esse vital trabalho de cadastramento da Caixa Econômica arrasta-se numa lenta e morosa operação, registrando-seapós um ano e meio de iniciada, apenas 6 milhões de contas,
alegando os bancos falhas no cadastro e na contabilização
dos depósitos do Fundo.
Por outro lado, a auditoria do Tribunal constatou que,
por falta de registro contábil, não há como fisCalizar e controlar
os órgãos do Governo, que administram o Fundo de Garantia.
Em seu voto, o Ministro Luciano Brandão indaga qual o volume, em débito, das contribuições do FGTS-, qUe deveriam
ser feitas pelos empregadores; qual o montante devido pelos
governos federal... _e_stadual e municipal; qual o total devido
pela iniciativa priVada; que medidas a Caixa Econômica adoteu para sanear esses_ problemas; em que áreas foi aplicado
o dinheiro do Fundo? Recomendou, ainda, aquela autoridade,
um ~.f_Q_!!]pa_ghamento rigoroso com relação à arrecadação do
FGTS, para se evitar o elevado grau de inadimplência dos
devedores. Como se vê, Srs. Senadores, o Fundo é mal administrado, é um caos administrativo e financeiro, e os trabalhadores lesados em seus direitos, o que é inadmissível.
As lideranças dos trabalhadores, Senhor Presidente, denunciaram essas fraudes e desvios de recursos, acusando a
Caixa Económica Federal de -aplicá-los no mercado firianceiro,
para cobrir o seu caixa desfalcado, e não na edificição de
ffi<?r~~ias pOpJ.Ilares, saneamento básico e infra-estrutura urbana.
__ Todas as auditorias realizadas sobre o FGTS, sejarri no
âmbito do Tribunal de Contas, sejam no dos trabalhadores
do Conselho Curador, revelam a situação caótica de sua administração prevalecendo sempre a incompetência, o desinteresse, a corrupção. Por exemplo, apenas 18% das empreSas
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cadastradas recolhem, no prazo, as contribuições; 29% pagam
com atraso e 53% nada arrecadam. É assim que administram
um património do trabalhador. Parece inCríVel mas a Lei n~'
8.036, do Presidente Collor, não confere, a nenhum dos órgãos
governamentais que dirigem o FGTS, direito para executar
as entidades inadimplentes.
Quanto à aplicação dos recursos do Fundo, o insuspeito
Jornal do Brasil publicou editorial em sua edição de 22 de
junho último, sob o título "Fundo sem fundos" nos seguintes

termos:_
"Regiões que arrecadam pouco têm sido beneficiadas Iafg-amente, como foi o caso do Estado de Ala-

goas, que recebeu 12 vezes mais do que arrecadou,
enquanto grandes capitais~ como São Paulo e Rio, recebiam, respectivamente, 88 vezeS rileiiôS e 50% me!iio"s
do que contribuíram para o fundo. O _caso de Alag_oas
despertou o interesse dos políticos, diante das suspeitas
de favoreciinento ao- Estado da Ministra da Ação Social, Margarida Procópio, a quem cabe administrar parte dos recursos do FGTS destinados a projetas de infraestrutura e de saneamento básico."
Então, a situação do FGTS, sempre desfavorável e lesiva
ao trabalhador, é meio surrealista: a Caixa Económica, agente
financeiro, exini-e-se âe ser responsável pelo Fundo, porque
alega que só detém 10% de suas contas; o Ministério da Ação
Social, órgão administrador, que deveria ser imparcial, distribui recursos sob critérios político-eleitorais, e o Ministério
do Trabalho e Previdência Social, de atribuições fiscalizadoras, não possui poderes legais para executar judicialmente
as empresas devedoras. Corre, por exemplo, desde 1972, processo de cobrança contra a firma Refinaria Paulista S.A.,
de valor, na época, de Cr$37 milhões, que tramita ainda hoje,
sem solução, no INSS:
Segundo ainda denúncias de representantes dos trabalhadores no Conselho Curador_ do FGTS, este fOi lesado em
mais de 17 bilhões de cruzeiros, em apenas 4 mes_es de 1990.
A operação de lesa-Fundo processou-se da seguinte maneira:
"A Folha de salários fecha no diã.__3_Q do mês. Pegue-se o mês de novembro como _exemplo. A folha
fecha no dia 30, a Cri:tpr-esa ténf 7 dias para recolher
o FGTS do trabalhador ao banco, e este último tem
mais dois dias para repassar os recrirso_s à CEF. Então,
o recurso é -depositado no banco dia 7 do _mês seguirife
e repassado à CEF no dia 9 de dezembro (o mês seguinte ao da folha). Mas no dia P de janeirO, ria hóra
de remunerar as aplicações, a CEF aplica correção monetária, não sobre os saldos do dia 9 ou dia 10 de
dezembro, mas sobre os saldos do dia 19 de dezembro
(quando os depósitos da folha de novembro ainda não
haviam sido feitos).
Por conta dessa manobra, a CEF lesa o trabalhador em 21 dias de correção monetária. Assim, uma
arrecadação em agosto, de Cr$22,05 bilhões do FGTS,
rendeu à CEF Cr$3,05 bilhões; em setembro, a arrecadação de Cr$29 ,3 bilhões do FG TS à CEF Cr$3 ,8 bilhões; e em outubro, uma arrecadação de Cr$27 bilhões, rendeu Cr$4,6 bilhões. Em novembro, para uma
arrecadação de Cr$36,6 bilhões, houve uma receita financeira de Cr$5,7 bilhões. Total das perdas sofridas
pelos trabalhadores em apenas quatro meses: Cr$17 ,15
bilhões!" --- -
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Outra maneira de onerar O FGTS são as escorchantes
tarifas bancárias e custos operacionais, cobrados pelos bancos.
A Caixa Económica Federal cobra 5,58% ao ano desse custo
operacional e mais custos adminiStra-tivos de 2,28% ao ano,
referentes à gestão das contas (0,41% ), a administração de
créditos (0,8%), a tarifas bancárias (1,05%) e à fiscalização
{0,02% ). Tudo isto rendeu, no ano passado, à Caixa Econô-mica, mais de 25 milhões de cruzeiros, um rendimento realmente compensador, considerando, por exemplo, que o Banco
do Estado de Minas Gerais, um dos maiores estabelecimentos
de crédito estatais, arrecadou, com o total das receitas de
operações de crédito, também no ano passado, cerca de
Cr$25,6 bilhões de cruzeiros.
Os Estados e Municípios são os maíores devedores do
FGTS-. O que é pior: UsUalmente não -pagam esses débitos.
Mas são também os maiores tomadores de r_ecursos__d_o Fundo,
emprestados_ pelo Governo· Federal, que desvia assim a sua
destinação legal. Também não pagam essas dívidas. Antes,
as rolam, e como o dinheiro não é do Governo Federal, do
Tesouro, e, sim, dos trabalhadores, o Governo aceita passivamente a rolagem da dívida.
No ano passado, Sr. Presidente, o Banco Central, como
é _do conhecimento de todos, majorou exorbitantemente as
taxas de juros, atingindo até 30% ao mês. Mas a Caixa Económica continuou a remunerar os recursos do FGTS em apenas
3%, obtendo grande lucratividade, pois aplicava-os no mercado financeiro.
Lourenço Prado, do Conselho Curador do FGTS, delata
as manobras da CEF:
''O balanço de 1990 indicou resultado operacional
negativo na CEF de Cr$68,7 bilhões. Mas para escapar
da insolvência, em dezembro último, a CEF retinha
Cr$111,4 bilhões do FGTS, equivalentes a US$660 milhões, para fazer caixa, com a remuneração real credi:.
tada ao patrimóniO do fundo de apenas 3,66% ao ano."
Por todas essas danosas operações, não é difícil perceber
que o prejuízo do Fundo de _Garantia é grande. CalCulando
em dólares, em 1990, ele diminiu em cerca de 1 bilhão e
300- milhões de dólares, passando a US$25,8 bilhões para
US$24,5.
Sr. Presidente, como vimos, na administração do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço, nesses seus 25 anos de
vigência, primdli-se pela desorganização e pela irresponsabilidade de seus dirigentes. Por causa disso, só parcialmente
beneficiou o trabalhador, não tendo servido, como devia, aos
seus verdadeiros propósitos.
Entendemos ter chegado a hora de reformulá-lo profundamente, dotá-lo de mecanismos de autodefesa, escoimá-lo
de fraudes e deturpações, de incompetência e irresponsabilidade em sua direção. Democratizá-lo, no sentido de fortalecer a influência e o poder dos trabalhadores na sua gestão,
através de um novo dimensionamento do Conselho Curador,
com plenos poderes de decisão para planejar e administrar
o Fundo, controlar a sua arrecadação, distribuição e aplicação
dos recursos; cobrar judicialmente os seus devedores, entidades públicas e privadas; fiscalizar e combater, vigorosamente,
a corrupção, a irregularidade e a fraude. Um Conselho Curador formado por três representantes dos trabalhadores, três
dos empregadores, cinco do Governo e três de entidades populares.
Uma reformulação profunda em sua política de planejamerito e_ atu:ição, nos seguintes pontos: 'aplicação de 25%_

9244 Sexta-feira 13

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Deze~brq

çie 1991

dos recursos destinados à habitação, para a população de cOJlsome, no trabalho, 1. 749 horas por anos, Frankfurt, 1650;
baixa renda, de até três salários mínimos; criação e priorização e Dusseldorf, 1.693.
do auxílio-desemprego; acmnpanhamento vigoroso da arrecaSegundo o Dieese e a Fundação SEADE- Sistema Estadação dos recursos, para se evitar a inadimplência e sonega- dual de Análise de Dados - de São Paulo, em 1985, na
ção; impedimento da utilização dos recursos do Fundo par:a grande São Paulo, trabalhou-se. em média, 46 horas semanais.
outros fins, que não em proveito do trabalhador, como a No setor do comércio essa média subiu pára 48 horas. Por
aplicação especulativa no mercado financeiro, empréstimos outro lado, o Brasil vem, desde a década de 70, ocupando
a Estados, Municípios ou quaisquer outros órgãos e entidades, o oitavo lugar na produção de bens da economia mundial.
ou para fins políticos; levantamento de todo~ os débitos de Como, com esta esta posição, falar-se em povo iridolente?
entidades privadas e públicas e imediata cobrança deles, inclu- Por que então o preconceito do brasileiro preguiçoso; -o ·mito
sive judicial; propugnção por melhores condições financeiras da nQª~-~--~tema va_9jagem?
para o FGTS junto à Caixa Económica Federal, cOm relação ~ Historiadores, sociólogos,_flsicólogos_ eD;te_~dem que esse
a tarifas bancárias, custos operacionais, correção inonetãiia negativo preconCeito Social teVe origem no período colonial
e remuneração de juros, e centralização de todas as suas_ contas de:, nossa História, como "fruto de nossa tradição escravana Caixa Económica Federal. Sem essa centralização e depen- gista". Os senhores escravocratas inventaram o mito da raça
dendo do número de vezes que o infeliz trabalhaaor tenha indolente, ociosa,_porque formada pelo elemento negro e indímudado de emprego, será--muito difícil para ele recuperar gena, para justificar, e obrigar os seus escravos a trabalharem
os depósitos supostamente realizados em seu favor. Esta situa- màis, explorando a-seu favor o máxfmo do _potencial de serviço
ção passa a ser um confisco efetivo de valores mobiliários desses. Es:Sa tradição passou pata as- elites dominantes pós-es~yidão, fó.$-adoi"as de opinião- com.relação aos trabalhado trabalhador.
Essas, Sr. Presidente, algumas das reflexões e sugestões dores. Funcionaria, a~sim, como um desá.fio_ãos brios da classe
que se poderiam trazer ao grande debate sobre o Fundo de trabalhadora. E funcionou. Tão induzido está o brasileiro
Garantia, visando ao seu- aprimoramento. Há que reformu- em crer nã sua ociosidade, nã. sua- própria infageni- negativa,
lá-lo, urgentemente, na busca de maior eficiência e melhor g,ue, uma pesquisa nacional, entrevistando 1.610 pessoas a
respeito do que ele pensa sobre si mesmo, divulgada, recenteatuação.
Os trabalhadores perderam com o fim da estabilidade mente,_ pelo jornal O Estado de S. Paulo, mostrou o- seguinte
e ganharam pouco, até aqui, com a _criação do FUndo de · r~sultarl.o: "20,4% dos nossos patrícios consideram que somos
Garantia do Tempo de Serviço, pelas suas notórias deficiências carnavalescos natos, 14,6% gostam de ganhar dinheiro fácil,
de prestação de serviços. Os trabalhadores não podem, indefi- 12,2% são supersticiosós;-11,6%, imitadores do estrangeiro;
nidamente, ver seus direitos e interesses serem postergados. 10,9%, alienados; e 10,4%, preguiçosos".
O sociólogo Ricardo Abramovay, da USP, afirma que
Aliás, estão cansados dessa eterna postergação, que os tem
Ha relação de trabalho da maioria das empregadas domésticas
deixado sempre à margem da nossa Históríã.
e dos camponeses está a um paSso da servidão". Enfim, a
Era o que tínhamos a dizer sobre o assunto. Obrigado.
propalada indolência do brasileiro não passa de uma "distorção
de visão da classe dominante sobre as classes dominadas".
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Concedo a palavra 0-esteriótipo
que alimenta esse mito é mantido, na verdade,
ao Sr. Nelson Wedekin.
até hoje, para que a massa trabalhadora permaneça trabaO SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o lhando e produzindo muito, a despeito das precáriaS condições
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, de vida e de trabalho.
Como vimos, Sr. Presidellte, S~ e Srs. Senadores, trataentre os muitos mitos que se criaram neste País, ao longo
de sua História, desde os tempos coloniais, está o do brasileiro se de rilna enganosa e esperta idéia, a de que o nosso povo
preguiçoso, indolente, não vocacionado para o trabalho, m~~o é preguiçoso. Os fatos, ao contrário, estão aí para comprovar
este que denigre a nós próprios, como povo, numa espécie que nosso povo é trabalhador, operante e dedicado ao serviço.
de estranha antropografia. Empresários, politicas. alguns his- Os fatos desmentem o preconceito. Se não fora pelo trabalho,
toriadores, por interesses duvidosos, dão curso a essa falsa pela luta do cotidiano. pelo esforço e _labuta, não teríamos
versão que, infelizmente, consegue enganar a muitos. O pre- conquistado esse imenso território da Nação brasileira, dos
conceito e o mito prevaleceram sobre a verdade dos fatos, maiores do mundo. Era o que tfnhamos a dizer sobre o assunmas tudo isso DãO '--passà de mentira imposta, Se~ -nenhum to. Obrigado.
fundamento científiCo-; étiiicO ou histórico. Ao·co:n.tráfio,- VáSR.. PRESIDENTE (Benin ~;;s) - Co!lcedo a palavra
rios fatores comprovam qUe o brasileiro é urit povo trabalha- ao Sr. Divald?. Suruagy.
dor, laborioso, empreendedor.
O SR. DIVALDO SURUAGY (PMDB - AL. Pronuncia
Ainda agora, pesquisa da União de Bancos Suíços, portanto, de uma entidade insuspeita- segundo informação da o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr'' e Srs. Senadores,
revista Visão, de novembro último-, revela que, com relação no dia 25 de janeiro de 1917, na cidade mato-grossense de
ao rankiog médio de horas trabalhadas por ano, em quarenta Campo Graride, nasciã Jânio da Silva Quadros. Coincidene oito metrópoles do mundo, São Paulo e Rio de Janeiro temente, pois, no ano em que explode na Rússia a revelução
ocupam posições destacadas nesta disputa. Assim, São Paulo comunista e no dia em que se comemora a fundação da cidade
trabalha apenas vinte e quatro horas a meno~. por ai_lo, do de Sãp Pa!!lo, vem a:o mundo aquele que fará uma revolução
que Tóquio, e o Rio de Jã.neiro, considerada terra símbo~o na política de São Paulo e será,- indiretamente, c-ausa da Revoo:
da malandragem, -da praia e do carnaval, trabalha_ quase ce:m lução Militar de 1964.
horas a mais, ao ano do que as cidades alemãs de Frankfurt
No ano seguinte, a famíli~ de Jânio muda-se para Curitiba
e Dus-seldorf. Enquanto Tóquio gasta 1.880horas em serviços, onde permanece até 1_927 e de onde se transfere para o interior
por ano, São Paulo perfaz 1.856 horas. O Rio de Janeiro de São Paulo, passando a residir em Garça, eril Bauru, em
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Cândido Mota e, finalmente, na Capital, onde- chega_no ano
' de 1930.
Jânio matr'icula-se então no ColégiO Aiquidioces-ano, -onde faz o curso ginasial e o colegial, com uma rápida passagem
pelo ColégiO Municipal São Joaquim, na cidade vale-paraibana Ue Lorena; Inteligente, sem sei' brifhante, Jânio tem
uma excelente memória e e_studa apenas o suficiente- para
passar nos exames. Nada que o faça diferente dos outros
estudantes.
Na Faculdade de Direito de São Paulo, onde se bacharela
em 1939, Jânio Quadrps milita na pu lítica acadêinica e eséreve
poesias q'ue são puplicadas nas revistas iriterna:s. Nessa época,
seu colega Nelson Coutínliotraça'lheo perfil huinano e !iterá·
rio, nestes termos:
- ---- --- "Tudo nele é patriotismo, é naeidhalismo exaltado, é
vibração cívica, é o poema selvagem da terra e do habitante,
é verde-amarelismo ... O Contraste choca: naquele corpo franzino, há uma alma grande. onde só as emoções fortes ach?tm
agasalho ( ... ) Em conclusão: uma alma forte dentro de um
corpo franzino, -uma energia que se desdobra ante a vida
de dor que vivemos, numa luta vitoriosa: contra o pessimismo,
sofrendo e resistindo, golpeado e sorridente, fazendo com
segurança a caminhada que o levará à conquista desejada."
Já entào_se fazem presentes nele três singularidades que
marcarão, mais tarde, a vida do homem público: seu espífito
de economia, o descuido com a própria aparência e a primorosa correção de linguagem. Tem fama de "mão fechada",
por se negar, sistematicamente, a pagar bebida ou cafezinho
aos colegas e amigos. Aparece habitualmente com os cabelos
em desalinho, a barba por fazer, paletó mal abotado e a gravata suja, frouxa e torta. Mas o seu português é castiço, impecavelmente correto e falado_com aquele sotaque pessoal, inconfundível, de quem faz questão de valorizar cada silaba.
Suas fiases são sempre cadenciadas e elegantes, mesmo quando se irrita ou faz piadas.
- -É conhecida, igualmente, a sua predileção pela "caninha", da qual é capaz de tomar dez taças e permanecer inalte. .. __ ·--·
rado..
O univerSitãrio~-Jâllio-Quadios, embora franzino, goza
de excelente saúde. Distraído e sonhador, é amante da vida
so-cial e dos bailes carnavalescos, aos quais- ele comparece
fantasiado, É num desses bailes que a-explosão do lança-perfume de um vizinho lhe atinge a vista esquerda, causando-lhe
a cegueira parciãl e o estrabismo que o ac-ompanharão pelo
resto da vida. Jânio tem então dezoito anos.
Ainda na Faculdade de Direito do largo de São Francisco,
Jânio revela pela primeira Vez sua habilidade para a política,
bem como sua maneira original de ganhar votos. Tendo-se
candidatado ao cargo de secretário do Centro Acadêmico XI
de Agosto, ele rompe com os métodos tradicionais de fazer
campanha, coloca no chapéu uma fita com os dizeres "vote
em JâniO Quadros", senta-se numa barrica em frente à Faculdade e consegue sua primeira vitória eleitoral, derrotando
o candidato favorito. Nessa época, também, a fim de se manter financeiramente, começa a lecionar português e geografia n-o Giná_sio
Vera Cruz e no Liceu Dante Aliguieri, trabalho que exercerá
mesmo depois de formado e com escritório de advocacia funcionando na Rua Benjà:Inin Constant:- Pi'ófessor enérgico e
exigente, sabe ganhar o_respeito e a estiiiia dos alunos.
Em janeii"õ de 1940, cola grau de bacharel em Direito
e, em 1942, casa-se cOi:n Dona Eloá, passando a residir na
Rua Sinimbu, no bairro do Cambuci.
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No seu modesto escritório de advocacia, uma sala peque-·'
na onde ·mal cabem a e_sci"ivanírtha, a máquina de escfever
-e à estante de lívros, -ele aceita todo tipo de causa, como
todo advogado em início de carreira, e ainda lhe sobra tempo
para ler, em inglês, tudo o que encontra sobre a figura de
Abraham Lincoln, de quem será sempre um profundo admirador.
Aos vinte e oito anos de idade, casado e pai de uma
menina de um ano, Dirce Maria, o professor e advog8.do
Doutor Jânio faz a sua .estréia polítícà, jjarticiPáiidt? d~ Cam_eanha presidencial do Brigadeiro Eduardo GomeS 1 em l945,
logo após a queda do Estado Novo. O seu entusiasm·o pelo
líder udenista_ leva-o-~ p~rti~par do d_iretório da u_p~ de
-vna Maria. Seus colegaS de ffiagisfêfio e de I6ium, beln co-mo
seus alunos, são os prímeírõs a estimUlar e apoiar sua-candidatura Avereança paulistana. _Mas a UDN de São Paulo çonta
com muitos nomes ilustres em seus quadros, p-ara se lembrar
de um advogado recém-formado e um professor secundário
d~sconhecido do público para candidato ã Câmara de Vereadores.
Jânio candidata-se; então, peio Pt)C, qUe ta:ffi-b"'erri engatinha na política e ainda não tem ·o nível de exigência das
grand~ agremiaç_ões. O_ apOiO de seus amigos e a_atividade
incomum do _candídato conquistam os votos estritamente-necessários para lhe g~rantir assento na Cfima:ra Municipal-. Como Vereadót, Jâniódestaca-se~ desde logo, como um
político agresSNamente·atuante e febrilmente aplicaqo ao ti-abalho. Nos três anos e dois meses de sua atuà-ção- na Câmara
Municipal, ele apresenta mais de duas mil proposições, das
qua:ís trezentas SãO conve-rtidas em leis.
·
Abandona o magistério ·e·_-recna a banca_ de advog_ado
para se dedicar inteiramente ã pOTífíca:-EScrev-e pessoalm.ei:lte
os seus projetes de lei, indicações, requerimentos e discursos,
atende a todos que o procuram e visita os bairros da Capital,
s<?bre~ud? os mais afastados e abandonados pela administra__
" _ ~_
çao pubhca.
_
E o Vereador mais assíduo nas Comissões e no Plenário
da Câmara. Seu ritmo -trepidante de trabalho o seu estilo
de falar, agressivo e candente, embora sempre correto_e educado, granjeiam-lhe a_peCha de demagogo" barato, &e-m como
a ir~ e as agressões moraiS e físicas de seus pares. numa linha
política de combate frontal â imOralidade administrativa, Jânio
investe contra a máquina ofiCial, Suas omissões e escândalos.
Da tribuna da Câmara ele denuncia os gastos supérfluos. o
çl_esvio d~.. verb3:s e o e1J1preguismo, enfrentando impávida
e calculadamente o ridículo e a violência a que isso_ o_ expõe
todos os dias e tifa:ndo prOveito de cada incidente que o-mOStra
à opinião- Pública como o _destemido defensor _dos pequenos
e dos fracos. Sua co_ragem e destemor acabam ganhando-lhe,
aos pOu_cos, a admiração do povo e o respeito dos próprios
adversários.
Renuncia ao mandato de Vereador para elegar-se Deputado Estadual nas eleições de 3 de outubro de 1950. Concorrendo novamente pelo Partido Democrata CristãO, ê o Deputado mais votado.
·prosseguindo na sua luta oposicionista, Jânio investe não
s6-confra as· forças goveritistãs ria AsSenibléia Legislãtiva do
Estado, mas também contra os próprios correligionárioS, seus
liderados, expulsando~os do partido, por manifestarem adesão
ao Governo- de- Lucas Nogueira Garcê:z. Fica s6, com·o --um
franco atirador, luta!ldo contra o que julga errado ou viciad<;J.
Fala diariamente n-a tribuna da Assembléia, enfrentando
uma coligação governista de sessenta e quatro Deputados.
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de um total de setenta e cinco que votam como um rolo
A notícia explode corno uma bomba na opinião pública,
compress·àr ou Huina máquina dirigida por controle remoto" e muitos acham que é o fim da carreira política de Jânio.
-segundo suas palavras. Sua luta mais árdua e mais inglória Ele próprio, abalado pelo acontecimento, decide sair de circucomo Deputado é contra a aprovação das contas do ex-Go- lação e desaparece durante cinco dias, num gesto que se tornavemador Adhemar de Barros, que acabam aprovadas pela rá também uma de suas marcas registradas. Quando toda
maioria da Casa.
a população de São Paulo e os órgãos de imprensa se interroApesar de tudo isso, em dezoito meses de trabalho legisla- gam sobre o paradeiro do seu Prefeito, eis que Jânio reaparece
tivo, Jânio consegue a aprovação de quarenta leis de sua au- em grande estilo é da uma histórica entrevista coletíva ã iroteria.
prensa, em que minimiza a punição imposta pelo seu partido
Não chega a tex:minar o mandato, porque em 22 de março e enaltece o movimento cívico de 22 de março, que o levara
de 1953 elege-se Prefeito de São Paulo. Já se começa a reco- - à chefia do Exe_cutivo M!JnicipaL
_ _ __ ___ _
Jânío continua candidato ao Governo çl~ São Paulo, mas
nhecer em Jânio Quadros um dos fenômenos maisj!!lpresslonantes da vida política brasileira. Com efeito, cilndi~a!_af!dq-se _ _agora pelo PSB, pelo PTN e parte do PTB~ Para sua campapelo PDC, sem contar com nenhum apoio dos grandes part_idos nha, manda confeccionar dois milhões de vassourinhas. Os
ou dos órgãos de imprensa, enfrenta o candidato oficial de seus cartazes retratam uma grande vassoura, com os dizeres:
Nogueira Garcez e de _Getúlio Vargas, e ganha a Prefeitura Jânio vem aí.
Lutando contra a falta de estrutura dos partidos que o
da maior cidade brasileira. É a "campanha do tostão contra
apoiam, contra a imprensa, o rádio e a televisão, que o combao milhão"- diz ele.
Trabalhando dia e noite, faz comícios em todos os bâirros tem e fazem a propaganda de Prestes Maia, Jânio entrega-se
da Capital, onde se apresenta ao povo como candidato pobre de corpu- e alma à sua campanha, repetindo, em escala estae o candidato dos pobres. "Não ganho eleições em conchavas dual, o incrível trabalho realizado nas campanhas anteriores.
palacianos"- diz-, ..ganho-a na rua". Por não coutar com Realiza comícios em todas as cidades do interior. As populaapoio financeiro dos bancos e dos grupos económicos, Jânio ções acorrem, atraídas pela curiosidade ou pelo desejo de
não pode pagar espaço nos jornais, nc;J r~~io ou na televisão, conhecer pessoalmente a figura singular do político franzino
como seus adversários.
·e valente, do qual se diz que é um pouco de tudo: "dqi_do",
Aqui também ele não se cansa de bater na tecla da morali- "alucinado'', ''fanático'', "mistificador'', ''ridículo'', ''formização adminiStratiVa de uma Prefeitura em ruínas, cujos servi- dável", "engraçado", "excêntrico" e "combativo".
ços públicos são uma vergonha, e os transportes coTetivos,
No apogeu da campanha eleitoral é colhido pelos trágicos
uma calamidade. Para pôr um fim a esse estado de coisas, at9ntecimentos do Rio de Janeiro: o atentado contra o jornasó mesmo uma limpeza geral com uma vassoura q·ue varra lista Carlos Lacerda e, pouco depois, o suicídio do Presidente
os ladrões, os maus administradores e todos os que se locuple- Getúlio Vargas. A morte de GetúJio praticamente decide a
tam com o dinheiro do povo.
sorte das eleições paulistas, na medida em que enfraquece
Está criado o símbolo que vai galvanizar as massas nessa ·a·candidatura de Prestes Mais, apoiado pela UDN, que, para
e nas próximas campanhas do candidato Jânio Quadros. De muitos, é responsável pela tragédia. Apesar dos rumores de
agora em diante, ele é o homem da vassoura. O povo sente golpe, as eleiçõs transcorrem normalmente e dá a vitória a
que as coisas precisam mudar, e Jânio sabe, como ninguém, Jânio Quadros.
interpretar esses sentimentos na sua linguagem elegante e
Dos mandatos exercidos até então, o de Governador é
correta, nos seus discursos inflamados e empolgantes.
o primeiro que Jânio cumpre integralmente. Mesmo assim,
Empossado no dia 8 de abril daquele ano, o novo Prefeito pouco mais de dois meses após a sua posse, cria-se uma grande
surpreende, desde logo, a todos quãntos-pensavãffi que- 0 expectativa acerca de sua eventual renúncia, a fim de se candiestranho político oposicionista da Câmara Municip~J e_~a As- datar âs eleições presidenciais de 1955. Depois do costumeiro
sembléia Legislativa jamais seria um bor;n executivo. A.os trin- silêncio ·e do "suspense" de sempre, Jânio vem a público
ta e· seis anos, ele se mostra um administrador dinâmico e e declara à imprensa que os seus compromissos de campanha
trabalhador~ diferente de todos quantos por ali passaram.
com a recuperaÇão administrativa, económica e moral do EstaJânio inaiigurã. ali o SfStêD:iii-de memoÍ'andoS,- escritos . do de São Paulo o obrigam a pemanecer no posto que o
_
de próprio punho e dirigidos aos secretários muníCip"áis~ díreto- povo lhe confiara.
res e chefes de serviço' logo batizados de bilhetinhos, que
O saneamento financeiro do Estado é acompanhado da
escandalizam os burocratas à moda antiga. Inova_ ~ambém moralização administrativa, que implica ceriten3.s de processos
com 0 governo itinerante~ ac::i"viSitar, duas vezes por ~emana, e sindicâncias, cuja finalidade, segundo suas palavras é ..redi. da capita
· 1, on de dá aud'"Iencia· e presta contas- d.ueta- mir. os" inocentes, se osd houver,
os delinqüentes,
os bamos
- d ed"punir
h " todos'bl.
"
me te ao vo
·
· -~
:·--· _pnncipa1mente os 1a roes os. m erros pu 1cos, sejam os
n
po ·
_ ., --- --.--,..--- --queantesdemimfurtarammilhões,ouquesótiveramtempo
Para !ecuperar -~nan~_erra~ente a Prefeitura, ele conta . de furtar poucos cruzeiros".
~m a vahosa e de~~siVa c.olaboração do professor Carvalho
Só então ele pôde dar início a obras públicas de grande
Pmto, s~u Secretáno de Fmanças. .
. .
importância para o Estado, no setor da energia elétrica, de
Introduz melhoramentos nos ba1rr9~ pobres da penfena, transporte ferroviário e rodoviário, de água e esgoto, de educarecupera jardins e praças públicas, cria novas linhas de ônibus. ção e saúde. Em janeiro de 1958, ele inaugura na Capital,
Menos de um ano d,epois, em janeiro de 1954, o PDC- com a presença do Presidente Juscelino Kubitsc;:hek, o primeilança Jânio Quadros como seu candidato ao Governo do Esta- ro reatar de pesquisas nucleares da América Latina, consdo, nas eleições de 3 de outubro. Dias mais tarde, o mesmo trufdo na Cidade Universitária.
PDC o expulsa de suas fileiras, alegando que Jânio abandonara
Todas as autarquias e empresaS estadu~s encontram~se,
os compromissos do partido e coordenava pessoalmente sua ao final do seu Governo, funcionando em sadias _ba~s financandidatura, buscando a vitória a qualquer preço.
ceiras.
I
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Mas Jânio corre o·risco de ficar sem função púb1ica eleti~
va, quando entre'gar o cargo de Governador em 31 de janeiro
de 1959. Atendendo a sugestões de amigos_, c~n_c;iidata-se então
a Deputado Federal pelo PTB do Paraná, nas eleições de
3 de outubro de 1958. Depois- de_ rápida campanha [}aquele
Estado, Jânio elege-se cOm a maiOfVotação que um- Deputado
trabalhista tivera até então no Paraná.
O_ certo é que, ao final do seu mandato à frente do
Governo de São Paulo, o Brasil inteiro conhece e comenta
o nome-de Jânio Quadros, o "homem da vassoura", o político
moralizador e destemido, que biiga com à grande 'iffipiensa,
sem medo de ver comprometida sua carreira política. O homem que, lutando contra tudo e contra todos, conseguira
pôr nos eixos a administração do mais rico e mais complexo
Estado da Federação-. Sua candidatura à Presidência da República é como fruta madura no ponto de colher.
De todos os cantos do País surgem manifestaç-ões favoráveis ao Iançame"rito de seu nome à sucessão ·ae "Juscelino Kubitschek. Corno lhe falta um grande partido que possa indicálo, o então Deputado Federal oposicionista Carlos Lacerda
resolve levar o seu nome à Convenção Nacional da UDN
que se realiza em novembro de 1959, na qual Jânio obtém
a esmagadora maioriã dos votos. Leandro Maciel, então Governador do Sergipe, será o seu companheiro de chapa.
Mas, iniciada a campanha eleitoral e depois de ter feito
vários _comícios, Jânio QUadros anuncia, inesperadamente,
sua renúncia à candidatura. A notícia choca a opinião pública
e surpreende até os seus amigos e companheiros _de campanha.
Diante disso~ Leandro Maciel retira também sua candidatura,
e Carvalho Pinto inicia um -movimento pela volta de Jânio,
que reconsidera sua atitude e retoma a candidatura e a campanha, agora comum novo candidato a v~~- na s_ua chapa: Milton
Campos. Ele explicará, mais tarde, que os motivos de sua
estranha decisão foram exigências descabidas de políticos udenistas, por ele consideradas inaéeitáveiS.
Mobilizando, como nunca, todas _as suas- energias, Jânio
percorre o País de ponta a ponta e empolga as multidões
que ocorrem para vê~ lo e ouvi-lo. Sua luta é, mais urna vez,
contra adversários respeitáveis como o Marechal Teixeira Lott
e o poderoso e tradicional concorrente Adhemar de Barros.
E, maiS uma v-ez, Jânio surpreende a Nação cOm uma vitória
espetacular.
b povo brasileiro acabara de votar no restaurador da
saúde financeira do Estado de São Paulo para que ele fosse
também o restaurador da saúde económica do País. Os quase
seis milhões de brasileiros, de todas as classes sociais e de
todas as regiões do País, que sufragaram o seu nome, vêem
no "homem da vassoura" o autêntico líder que falta ao Brasil,
o político independente, o moralizador da vida pública nacio~
nal e o defensor dos pobres e dos miseráveis.
Em sua primeira entrevista coletiva o Presidente eleito
declara que governará "acima dos partidos", numa clara afirmação de que a sua brilhante vitória, uma das mais contundentes de nossa história democrática, é fruto de seu incontestável prestígio pessoal que lhe garantira quarenta e oito por
cento dos votos válidos.
O menosprezo pelo Congresso e Umã. id~ia fixa de man·
dato independente levam·no-a pensar, em seg1:1tda, que pode
atacar de um só golpe todos os problemas do País. O mal
desse presidencialismo plebiscitário, em cuja eleição o carisma
pessoal e as promessas-demagógicas prevalecem sobre os pro·
gramas políticos e as instituições pa-rtidárias, é não perceber
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que, embora -seja possível eleger-se sem os pa,rtidos, é demo-craticamente impossível governar sem_ eleS.
Os lances polêmícos de sua v_isit~ a- Cuba~ dq apoío à
entrada da China Comunista ria ONO, dO reata-mento das
relações diplomáticas com a URSS e da condec_oraçáo do
Ministro do Exterior de Cuba; Ernesto "Che" GUeVara, vêm
mostrar, desde logo, a sua desenvoltura e independência no
âmbito da política externa.
As suas primeiras medidas económicas de "verdade cambial" e redução dos subsídios à importação de trigó ~ -petiôleo
têm o efeito de provocar um súbito aumento do custo de
vida.
Suas primeiras e mais impOrtantes mensagens ao- Congresso Nacional sãO dois polêmícos projetas de lei antitruste
e de remessa de lucros ao exterior.
Presidente sem maioria parlamentar e sem uma sólida
base político-partidária, Jânio.coinete urria \lefdadeii-a temCd·
dade quando insiste na eliminação do impos.to sindic:il.
Não menos polêmicos são suas medidas- moralizãdora-s
dos costumes sociais: censura da TV, proibição das rinhas
de galo, da propaganda comercial nos cinemas, do uso de
maiós cavados nos desfiles de beleza, das corridas de cavalo
eiri dias úteis e de lança-perfurríeS ri.'os bailes de Carnaval.
Assim, nos primeiros rife·ses ae seu GOVeriiô,-1ân.iCiC6risegue indispor-se, ao mesmo tempo, com as Forças Armadas,
com o Congresso_Nacional, a quem chama de "clube de o_ciosos", com os partidos de base urbana, com os eleitores das
camadas sociais menõs favorecidas e com as organizã.ções trabalhistas.
Com a sua política exterria independente, que aproxima
o_ Brasil do bloco socialista e ·o afasta dos Estados Unidos,
Jânio Quadros consegue deixar a·direiia inôignada e a esquerda perplexa.
Jânio se queixa das amarras constitucionais quC o impedem de agir â vontade, sem dar satisfações a um Congresso
que funciona com mecânica própria. Ao mesmo- tempo, recu~
sa-se terminantemente a negociar com os políticos a adoção
de medidas que considera ·necessárias ao País. Pelo contrário,
institui_ uma nova e curiosa siSlemática pata as- audiências
com os Parlamentares do Congresso Nacional: Deputados Federais, duas vezes por mês; e Senadores, uma vez-por mês,
em audiências coletivas.
Mais tarde, ao referir-se a esses problemas de relacionamento com os políticos _e com a sociedade, Jânio vai usar
a expressão "forças terríveis'', que o noticiário da imprensa
se encarregará-de substituir pói "forças ocultas".
.:Jânio Quadros, o homem com extraordinário apetite de
poder e um enorme desejo de fazer as coisas, que no curto
espaço de treze anos saltara de Vereador a Presidente do
Brasil, depois de tudo o que fizera para chegar â Presidênciã
da República, parece não saber agora o que fazei" com ela.
Referindo-se a uma das últimas reuniões com o seu Ministério,
ele dirá:
"Eram tanios os problemas e tão pobres as soluções ...
O qu~dro quem.~ ofereciam da Nação er3. tão des.esperador,
que não suportei. .. "
exceção que lhe
- Jânio sonha então com urll-Estitdo
permita-governar Sim ter que· dialogar com Deputados e Senadores. Sonha com mudanças institucionais, que lhe garantam
poderes para go~~rnar o País a. seu talante, bem ao_ seu estilo
personalista.
É então que lhe surge a idéia da renúncia, que, historicamente, já fUncionara em outros pB.íses -e -Coin Outros presi-
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dentes. Ele nunca escondera sua especial admiração pelas
figuras de De Gaulle, Nasser, Perón e Fidel Castro. Coinciden·
temente, todos eles haviam renunciado um dia aos seus gover·
nos e voltado, em seguida, como ditadores_L
A condecotação de "Che" Guevara, no dia 19 de agosto,
como parte da estratégia de agradar a esquerda internacional
e para calar a esquerda nacional, é explorada politicamente
contra Jânio pela imprensa, em geral, e pelas forças conservadoras do País. Naquele mesmo dia, no Rio de Janeiro, o
Governador Carlos Lacerda condecora o líder anti-castrista
Manoel Antonio de Verona, que percorre a América em busca
de apoio para sua causa.
·
E o pronunciamento de Carlos Lacerda, feito pelo rádio
e pela televisão na noite do dia 24 de agosto é a gota d'água
ou o pretexto que faltava. O Governador carioca, recémchegado de Brasília, denuncia para todo o País a iminência
de um golpe de estado, que está :sendo preparado pelo Presidente da República, conforme lhe revelara o Ministro da Justiça Pedroso Horta. Como um rastinho de pólvora, a notícia
espalha-se por todo o território nacional.
Jânio toma conhecimento do fato às 5 horas da manhã
do dia 25, ao ler os jornais. Imperturbável, o Presidente cumpre a agenda do Dia do_ Soldado, que se inicia com uma
recepção no Ministério da Guerra, seguida da homenagem
a Caxias, de entrega de condecorações da Ordem do Mérito
Militar. J ânio passa em revista as tropas com um garbo e
altivez que impressionam o público presente.
A essa altura, a renúncia já é um fato, mas a Nação
ainda não o sabe. Naqueles dias, Jânio decidira, repentinamente, "prestigiar" o seu vice João Goulart, de quem se havia
distanciado politicamente, com uma viagem à China, chefiando uma missão de boa vontade. A renúncia ia abrir um
vácuo no poder. Era preciso dar tempo para uma reação militar contra a posse do vice, que se encontrava longe do País,
e para um movimento popular e político a favor de Jânio.
Segundo se descobrirá mais tarde, a carta da renúncia já se
encontrava nas mãos do Ministro da Justiça desde o dia vinte
de agosto.
De volta das solenidades, o Presidente convoca ao seu
gabinete os chefes das Casas Civil e _Mili.tar, o Ministro da
Justiça e o Secretário particular e comunica-lhes a sua decisão.
"É irrevogável, meus amigos" -_diz ele. O Ahniran_te_ Sylvio
Heck, MinistrO da Marinha, faz-lhe ainda um veemente apelo
para que reconsidere a sua decisão, mas o Presidente repete
que não tem mais condições para governar, porque-lhe falta
apoio no Congresso. E aos Ministros presentes ele diz que
·
entrega o País em suas mãos.
São dez horas e quinze minutos. JâniO estrega ao Ministro
da Justiça o seu último "bilhete", de três linhas, dirigido ao
Congresso Nacional:
"Nesta data, e por este instrumento, deixando com o
Ministro da Justiça as razões do meu ato, renuncio ao mandato
de Presidente da República. Jânio Quadros . .,
Deixa então o seu gabinete com destino ao Palácio da
Alvorada, de onde segue pa:a:-a o aeroporto, onde embarca
imediatamente para São-P3.ulo. No aeroporto de Cumbica,
dizem os historiadores, Jânio permanece durante mais de duas
horas, ã espera de que o povo de São Paulo acorra em massa,
pedindo-lhe que volte atrás, exigindo que reassuma o cargo
de Presidente da República. Mas o povo não aparece.
Em Brasilia,-o Presidente do Senado, Aura de Moura
Andrade, age rapidamente. Chamando de volta todos os Parlamentares que se preparani para deixar BraSJ1ia, convoca

Deze.rnbr.o de 1991'

uma sessão do Congresso Nacional para aquela tarde. Na
Ordem do Dia; a renúncia do_ Presidente da República. Os
udenistas afirmam que o Congresso deve discutir e decidir
-Se aceita ou não a renúncia, enquanto os pessedistas defendem
que, pela Constituição Federal, a renúncia é um ato de vontade
unilateral, irrevogável e irreversível e que ao Congresso não
cabe discutir, mas comunicar ã Nação.
E assim se faz. O Presidente do Congresso faz ler aos
Deputados e Senadores a carta da renúncia, e em seguida
anuncia a posse do Presidente da Cârllara, Ranieri Mazzili,
na Presidência da _República.
6 Deputado Mazzili dirige-se, imediatamente, ao Palácio
do Planalto e, na presença dos Ministros, assume o cargo
de Presidente, nos termos da Constituição, sem nenhuma objeção dos milita-res que ali se encontram.
Se parece que a renúncia fora preparada com antecedência, também parece que tudo fora preparado para que
fo§.se aceita.
Poucos dias depois, Jânio embarca para Londres, institucional que se arrastará por mais de vinte anos. A bordo do
navio "Uruguai Star", ele ainda repete: "Logo irão buscar-me
de volta".
Está enterrado, para sempre, o seu mais acalentado projeto político. A renúncia frusta de tal forma o País, que os
estr~gos no prestígio pessoal do ex-Presidente serão irreversíveis.
O movimento janista mal consegue sobreviver em São
Paulo, onde J ânio se candidata no ano seguinte e é derrotado
por Adhemar de Barros, nas eleições para Governador. É
um dos primeiros cassados pelo Movimento de 1964.
Em 1968, é punido outra vez, pelo regime, com um confinamento de quatro meses na cidade de Corumbá, no seu
Estado natal. Em 1982, perde novamente as eleições para
o Governo de São Paulo.
Mas o mito Jânio Quadros p~re~ renascer, finalmente,
nas eleições municipais de 1985. Valendo-se, mais uma vez,
da_velha e surrada "vassoura", e, principalmente, do descrédíto da classe política brasileira, bem como do seu incontestável talendo para interpretar as frustrações e aspirações rea~s
do povo, Jânio, o candidato sessentão e experimentado consegue empolgar de novo os paulistanos. Com a mesma energia
dos anos cinqüenta, ele ameaça "pór para correr com o cabo
da vassoura quem esteja a explorar o povo de São Paulo".
Sem apresentar um programa de Governo, rrias apenas
idéias e promessas, das quais muitas serão depois esquecidas
ou abandonadas, Jânio consegue eleger-se novamente Prefeito
da metrópole onde, quarentã anos artfes, iniCiára sua carreira
política. Assume a Prefeitura paulistana, afirmando: __"Q _programa sou eu". Mas o programa ''Jânio Quadros" não aparece·
na sua gestão, a não ser por um sem número de decisões
tomadas e Jogo revogadas ou de medidas polémicas, quando
nãO totalmente esdrúxulas.
No dia 25 de dezembro, antes de concluir o seu mandato,
Jânio viaja para os Estados Unidos, na calada da noite, sem
dar nenhuma satisfação ao povo nem à Câmara de Vereadores,
revelando aí, mais uma vez, o desprezo que nutre pelo Legislativo, desprezo que só é comparável ao que ele nutre pelos
partidos políticos. Aliás, como Prefeito, para não ser expulso
do partido, desliga-se antes do PTB, que o acusa de não
governar a cidade e de usar do cargo para suas constantes
viagens internacionais.
Mesmo assim, em 1989 alguns _janistas mais_ fiéis aiilda
ensaiam sua candidatura à sucessão do Presidente Sarney,
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argumentando que a crise brasileira é uma crise de autoridade
e que Jânio Quadros carrega em si essa autoridade._Mas estão

equivocados. Percebendo a tempo o absurdo da idéia, Jânio
renuncia à candidatura a candidato, alegando ser um hc;>mem._
cego.

Daí em diante, Jânio contenta-se em ser- um condestável
da política nacional, diligente e vigilante, que dá entrevistas,
faz pronunciamentOs e escreve artigos noS joinais. _
Aos setenta e quatro anos de idade, e trinta após a famosa
renúncia, atingído por três derrames cerebrais, Jânio é prisioneiro de uma cadeira de rodas.
O janisiito, enquan-to moviinentó. político, desaparecúá
com Jânio Quadros, porque não se estruturou num programa
político-ideológiCo, nem conta com um suporte partidário.
O único elemento que une os janistas de todos os tempos
é a empatfa c-orit o seu líder.
Mas o estilo janista de ser político e -de fazer política
poderá reaparecer no cenário nacional, onde quer que prevaleça o autoritariSrtlo persoriilista do Governante·, o rrienosprezo pela classe política e pelas institufçóeS-democráticas.

a

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)~ Concedo palavra
Júnia Marise.
A SRA. JÚNIA MARISE (PRN- MG. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. presidente, Sr~ e Srs. Senadores,
Minas Gerais, desde já, realiza preparativos para as festividades, a 5 de janeiro vindouro, que comemorarão os 100
anos de nascimento de um de seus filhos ilustres, Telésphoro
Cândido de Rezcnde. I ta verava sediará o evento, que constará
de concelebração de missão, de inauguração de estátua do
homenageado em praça pública, bem como de _sessão solene
da Câmara Municipal das cidades de Itaverava e de Conselheiro Lafaiete.
Mineiro de Itaverava, Telésphoro Cândido de Rezende
faleceu aos 73 anos de_ idade, em 1965. Foi Vereador na Câmara Municipal de sua cidade, em sucessivas _legislaturas. Em
1947, eleito Vice-Prefeito de COnselheirO Lafaiete, ·teVe ·a
oportunidade de exercer o cargo de Prefeito, dur~nte_ aquela
gestão, e, graças_a seuJormidável_tLn.O_A~minisfratív·o, probidade de caráter, especial zelo pela causa pública e absoluta
honestidade no trato das finanças do município, credenciou-se
como respeitado chefe político de sua região, tendo, em 1950
e em 1958, reassumido a Prefeitura Municipal da cidade de
Conselheiro Lafaiete. Nas três legislaturas em que foi Prefeito,
foi eleito diretamente pelo povo, que lhe consagrou, através
do voto, incorifundível prestígio político, por nele reconheCer
as virtudes do_cat.ó.lico praticante, fervoroso e sincero, do
pai de famllia extremoso e dedicado, e do homem público
sempre honrado, íntegro e reta.
Casado com a Sr~ Duartina Nogueira de Rezende, deixou
treze herdeiros, um dos quais, Dr. João Nogueira de Rezende,_
que fOI Deputado Federal por 32 anos consecutiVos; ·-secretáiio de Estado do Interior e Justiça, no Governo Clóvis Salgado, e, posteriormente, Ministro e Presidente do Tribunal de
Contas da União. Seu genro, Agostinho CampOs Neto, ocupou o cargo de Deputado Estadual em duas legislaturas e
de Vice-Presidente da Assembléia Legisaltiva do Estado de
Minas Gerais. Dessa forma, sua honrada família deu continuidade à inconfundível vocação política de Telésphoro Cândido
de Rczende.
____ _
Sua extensa e profícua biogr8.fia deline'ia o pertil do homem profundamente comprometido com a causa social: colaborador e provedor do Hospital e Maternidade São José,
àS~
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PreSidente do PR (Partido Republicano) durante toda sua
trajetõríci. política, e "inCentivador da educação e da -erradicação
do analfabetismo. Nessa área, crioU e ínstalou 28 escolas rurais
e estaduais e outras tantas municipais.
_Na vida pública do eminente mineiro, a quem nós também
rendemos tributos, pontifica, Sr-' e Srs. Senadores, fato curiosO~-aõ mesnio- tempo singular, revelador do seu idealismo
contagiante e da sua vcicação paTa múnus público: Para
não faltar à palavra empenhada a seus correligionários e ã
população de que obtivera, do Governo do Estado, a aprovaç_ão dos recursos para a consolidação da rodovia _entre Consélheiro Lafaiete e Piranga, construiu, às suas próprias _expensas, os 55 km dessa estrada de rodagem, em razão do não-cumprimento da palavra do então Goverriãdoi do Estado. Tal
obra representava significativa importância para toda a regiáo.
O preito à memória do proeminente Telésphoro Cândido
de Rezende já se concretizou, em Conselheiro Lafaiete, no
seu busto em bronze assentado_ern praça pública, no seu nome
atribuído à avenida mais importante da cidade e ao grupo
escolar localizado nas proximidades deste logradouro.
Da mesma forma, o GovernO Federal, através do Ministério dos Transportes, erigiu placa e monumento, próximo
à entrada de Congonhas, na BR-40, denominando também
o viaduto ali construído de Telésphoro Cândido de Rezende.
Ainda recebeu seu nome obra de responsabilidade do MinistériO da Saúde, a Es.t~ção ?e Tratamento d'Água_~o Município
em que foi prefeito, cujo-objetivo é tratar as águas do Jacuba.
A todos esses atas públicos, que são o reconhecimento
público das virtudes e do merecimento do grande político
mif?-_eiro, somar-se-·á à festivid~de que se fealizará no dia cinco
de j3neiro próximo, qUe relembrirá os 100 :inos· do nascimento
daquele que se assenta entre os "notáveis" de Minas Gerais,
exemplo forte do homem de bem, quer na família, quer na
sociedade, quer no exercíciO do mandato político.
E; de onde quer que esteja, queremos,-juntar-noS -ã todo-s
os mineiros que nesta data prestam a homenagem à memória
de qU:ein em vida."-ccinstrUiu sua carreira pautada nos valores
morais e éticcis;-na defesã dO be_m Comum, na luta. peta justiça
social, registrando para a história de Minas_ e do Brasil, o
ex~mplo da dignidade dos homens que Minas tem honrado.

-o

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Concedo a palavra
ao Sr. H ydekel Freitas.
O SR. HYDEKEL FREITAS (PFL- RJ. Pronuncia o
seguinte discurso_.) ~ Sr. Presidente, s~s e Srs. Senadores,
ao término deste ano legislativo, devo reconhecer minha satisfação pessoal por ter estado no _convívio seleto deste Senado
Federal. Aqui, ao par das questões partidárias, políticas e
ideológicas, vive~se um ambiente de fraternidade, de respeitabilidade, onde valores se exaltam sem se engrandecerem, onde
virtudes se sobrepujam sem vaidades peS-soais que_ tirem- O
brilho do caráter.
No contexto social que aqui experimentamos, Senadores
e servidores se igualam no modo _cavalheiresco_ de se comunicarem, observados o respeito mútuo e o reconhe_cimento da
importância de cada qual, quer na representatividade dosEstados, quer no exercício de funções públicas indispensáveis
ao bom funcionamento desta Casa dó Congresso N3.cional.
É neste _universo que encontrei amigos, redescobrindo
na vida parlamentar, que ãrites exercitara como Dêputado
Estadual e Deputado Federal, o fascínio da representãção"
popular e a importância de contribuir para o aperfeiçoamento
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das instituições nacionais, mediante a elaboração de leis justas
e a participação nos debates dç~ grandes temas nacionais. __
Saio para o recesso, esgotados todos os assuntos de nossa
volumosa pauta, consciente de que participei de eventos importantes, de decisões ricas em- contribuição para o bem do
Brasil, colaborando, ainda que recém-chegado, de forma a
não comprometer o mandato que o povo do Estado do Rio
de Janeiro me outorgou.
_
Assim, Srs. Senadores, quero despedir-me deste ano de
trabalho, oferecendo a todos o meu reconhe_cimento pelo permanente sentimento de companheiriSmo coln que todos me
distinguiram. E, por oportu-no, devo expressar-lhes o Dlell_
desejo de que, todos, juntos, aqui estejamos no próximo-ã.no,
revigorados, para termos dias _mais abençoados por Deus e
mais expressivos em realizações políticas e peSsoa]s.
E que neste Natal, hoje tão perto de nós, saibamos ver
no Menino Deus um exemplo a ser seguido, de amor, de
fraternidade e, sobretudo, de interesse pelos que sofrem injus·
·
tiças e perseguições.Que seja este um Feliz Natal e que 1992 seja um Ano
Novo no qual nos vejamos gratificados pelas bênçãos celestiais, tanto a nós dístiibuJdas, quando aos nossos familiares.

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -~Concedo a palavra
ao Sr. Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BATISTA (PFl. - SE. Pro.nuncia
o seguinte discurso.)_- Sr. Presidente, srs e Srs. _Senadores,
registro com pesar o falecimento do ilustre Professor Manuel
Pinto de Aguiar, advogado, jornalista, intelectual e empresário, ocorrido no final de mOvembro último.
Como advogado fez carreira brilhante, durante o curto
período que exerceu militância no campo_do direítO.
Colaborou com os mais importantes jõrnais- da Bahf3.
Exerceu com proficiência diversos cargos públicos, entre os
quais o de Diretor da Caixa Económica j<ederal na Bahia,
quando promoveu váriOs empreendimentOs indiSpensáveis ao
invevitável crescimento· da Cidade de Salvador; foi Diietor
da Petrobrás, quando foi construída a Refinaria d_e Duque
de Caxias e Diretor da Eletrobrás.
Pela sua atividade de eméritO profesSor e bOrDem de letras, foi admitido na Academia de Letras da Bahia, na Cádeira
antes ocupada por Octávio _Mangabeira, na Academia de Letras de Pernambuco e no Instituto Histórico Brasileiro.
Escreveu vários livros, que são altamente conceituados
nos círculos intelectuais da Bahia e do País.
•
Foi Secretário--de FinanÇas da Prefeitura de Salvador,
na gestão do Prefeito Hélio Machado, tendo sido um estudioso
dos assuntos de economia, e sobre esse tema, destaqtn,do
aspectos económicOS, prõdllziu- Obras que for~ publicadas
pela Fundação Casa aER.ui Barbosa.
Entre as suas rnaíotes ·realizações, no campo das letras,
figura a "fundação da Livraria Progresso Editora, que, durante
todo seu período de funcionamento, promoveu a publicação
de mais de 400 livros.
Era um homem profundamente dedicac;lo â !it~ratura,
ao exercício da inteligência e do pensamento. Quando o Reitor
da Universidade da Bahia, o emérito Professor Edgard Santos;
procurou um nOíJfe-para_dirigii o seu SdOr de· pUblicações
foi convidar o Professor Pinto de Aguiar 7_ que, durante o
período em que assumiu aquela missão, descobriu e promoveu
autores e talentos e publicou valiosíssima seleção de obra
de grande valor acadêmicO- e literáriO~
COmo empresário co-nstruiu vários bairros em Salvador.
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O falecimento do Professor Manuel Pinto de Aguiar,
aos 81 anos de idade, deixou consternada a sociedade baiana,
onde desfrutava de gran_de prestígio e respeito, pelo seu exemplo de cidadão, político, pois também exerceu· mandatos eletivos; administrador, intelectual e jornalista, participou de grande parte da vida do Estado da Bahia neste século e foi testemunha dos principais episódios de sua história.
Desta tribuna do Senado, envio o meu sentido pesar aos
seus familiares e me associo" ás homenagens póstumas que
merecidamente lhe são prestadas nesta ocasião.
O Professor Pinto de de Aguiar era natural de A.lagoin_~as, cidade em que me criei e onde residia minha família.
Meu pai era seu amigo, por isto herdei e cultivei a amizade
e~ admiração pelo ilustre professor e homem público, a quem
hOje presto minha homenagem pelo seu falecimento.
Finalizando, Sr. Presidente, peço a transcrição, com o
meu pronunciamento, dos artigos publicados em A Tarde,
da Bahia, edição de 7 do corrente, intitulada$: "Pinto de
Aguiar- A criatiVidade do barroco", de autoria de Fernando
Pedráo; "Saudade nos livros_da.Progresso", de Waldir Freitas
Oliveira; e "Prefácios Primorosos". de Nelson de Araújo.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
LOURJVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO.
A Tarde
CULTURAL
Salvador- Sábado -7-12-91
Manuel Pinto de Aguiar (1910-1991), impulsionador do
desenvolvimento baiano na economia e na cultura.
PINTO DE AGUIAR
A CRIATMDADE DO BARROCO
Fernando Pedrão
Manu~l :pinto de Agui_'!-r foi um dos últimos e mais representativos talentos pz:oduzidos pela vitalidade do barroco baianO. Deixou a Bahia no início da década de 60, desligou-se
do cotidiano da cultura baiana, mas continuou produzindo
sobre a temática baiana, com a perspectiva do bãrroco baiano,
com aquela minúcia que só a memória dá. Sua presença na
Bahia compreende dois períodos mais destacados- excetuando-s~ as incursões de juventude_ na política que são os
de sua ação presente e o desta produção à distância. Num
pafs tão desprovido de capacidade para registrar e reter a
experiência intelectual, numa região tão golpeada pela ruptura
recente da industrialização como a Bahia, é incerto que estas
contribuiç_óes sejam avaliadas em sua releviincia e oportunidade. Vale revê-las como meio de compreensão do trânsito
atual.
Focaliza-se aqui na etapa de sua participação na vida
intelectual e económica de Salvador, que abrange uns 10 a~o~-
Nesse perfodo passou de empresário do sistema de produção
mercantil a intelect~al vinculado à passagem para a modernização industrial; e concluiu como homem público vinculado
a setores característicos do sistema de produção industrial,
na Petrobrás e na Eletrobrás.
Pinto de Aguiar poderia ter sido intuitivamente um em~
presário, um político, um autodidata, um promotor de cultura.
M~s não poderia viver isoladamente qualquer destes papéis,
porque a materialização de qualquer um deles dependia, essencialmente, de uma inquietação universalista, que tOrnava
inevitável a pluralidade. O contato com livros- formar uma
biblioteca, traduzir, publicar, promover, escrever- seriãuniã
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manifestaçãO de autodidatismo, próPrio -da visãO barroca, que
ligava a raiz da pesquisa científica à da prop-osta cultural e
artística, que em suas_ raízes tinham significado estético. Isso
se aplicava em economia, onde as teorias eram cobradas por
sua elegância fófffial, no sentido de cultura de elite, que se
refletia adiante numa inclinação por uma mcTdemização racionalmente conduzida.
Durante muitos anos Pinto de AgUiar conjugou uma ativídade empresarial notavelmente dispersa e individual, com
uma constância igualmente singular no _contato com liv_ros.
Sendo um homem de universidade, um professor que disfrutava o prazer do diálogo, ficara distanciado do cotidiano uni~
versitário, absorvido na vida de negócios. Enquanto suas ini~
ciativã.S privadas correspondiam a uma visão mercantil da riqueza, seu empenho no plano cultural refletia aquela percepção barroca do conhecimento, que fomentaria o enfoque inter~
disciplinar em economia, que veria como essencial a concepção uniVersalista de cultura, que valorizaria o lado interna~
cional da Bahia - porto voltado mais para a Europa que
para os demais estados da federação. () descobrimento, um
tanto tardio. da dimensão latino~americaita - sempre pouco
percebida pela Bahia tradicional- parece ter apenas qualifi~
cacto seu interesse pela relação luso~brasileiro, supervalorizada, porque vista como a identificação de classe subjacente
no projeto baiano imperiaf de poder.
Em seu período de maior irilpacto
vida cultural de
Salvador - a d_écada _de 50 - Pinto de Aguiar encarnou
Cabalmente o trânsito da Bahia para a industrialização, retendo todos os encantos e contradições da compreensão madura,
irónica; quase cétieã; do tecido humano das instituições e
das práticas políticas.
Reconstituir o pcrcuis1i não-planejado de sua passagem
pela vida intelectual e universitária naquele período pode ser
um modo de compreender a alteridade essencial do baiano
emergente de uma decadência prolongada - 100 anos pelo
menos - ao umbral de uma década de ruptura. No plano
externo da presença na comunidade naquele período, protagonizou três_ experiências: a do responsável pela experiência
da Livraria-Progresso Editora, a do integrante do Cadernos
de Cultura e a do professor de Economia. Todas três convergiram para uma compreensão do significado transformador
da cultura, com a resvalada para urna conseqüência social
distinta da emoção do autodidata pela cultura. No plano inter~
no, das conseqüências que essis eXpeiiêácíâs--tiveram para
sua constitUfçã6 -intelectual, mostrou a trajetória de um homem maduro que se aventurava a mergulhar em reflexões
e pesqUisas, que signífiCaváril COmpromissos e exigênCiaS de
rigor desproporciOnadas para alguém acostumado a mover~se
com brilho e facilidade.
Foi, poís, sObre contradições, que se moveu, sempre insti~
gado pela necessidade de particip-ação num cotidiano prático
criatiVo; e pela compreensão da necessidade de usar a pesqu.isa
histórica como uma ferramenta de reconstrução.
Nesse último ponto coloca-se a principal questão subja~
cente no encontro da mentalidade baiana com a racionalidade
proposta pelo planejamento. A mensagem do planejamento,
principalmente representada pela transferência para a Bahia,
efetuada por Rómulo Almeida, da modernização tecnológica
incorporada à ideologia do segundo período Vargas, significava uma proposta de rompimento com a tradição. O Pt?~er
oligárquico assentado ou legitimado na tradição reagiria, às
vezes apOiando-se na defesa da ordem hierárquica, outras
vezes pretextando proteger interessei eCOnómicos tradicionaiS
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supostamente necessáriOs. De fato, reagiu contra ã mudança
que invalidava a legitimidade da elite pós~escravista e trasferia
o foco da ideologia da restauração para o da construção: a
mensagem do planejamento implicava em níveis e condições
de mobilidade social para os quais o poder oligárquico não
estava preparado.
Por isso fof uma conSidúâVei irOnia__(ja história-que os
principais projetas culturais - afinados com o bom gost(l
dessa oligarquia- como a proposta de universidade de Edgard Santos, longamente questionados pela classe média em
expansão, terminassem instrumentalizando essa mesma classe
média,_crian<:fo mecanismos para a mobilidade. Não surpreende, pOis, que Edgard Santos tenha se tornado um reitor popu~
lar a posteriori, que sua proposta cultural se tornass~ genuina~
mente mais atuaL
Mas a tradição tem, aqui, um papel muíto mafs complexo
que as aparências sugerem: compreende os componentt!S de
tradição conduzidos por diferentes componentes da sodedadc
baiana, seja, diferentes elementos objetivizados da história.
E a aproximação de homens como Pinto de Aguiar do context9
cultural significava a aceleraÇão dos contrãstes ent~e ?_ con_j_1:1r~~
to das tradições constitucionais da tradição, com a nova pluralidade da modernização. O novo surgia na Bahia a_ despeito
das propostas de modernização, com uma cara própria. composto de todas as contradições formadas nos quase 500 anos
de Bahia, mas igualmente baiano, renovando seu caráter multifacético, afirmando-se ao querer negar~se. Como fez o próprio Pinto de Aguiar.
Fernando Pedrão, economista e escritor, é professor da Faculdade de Ciências
EconômJcas da UFBA.

SAUDADE NOS LIVROS DA PROGRESSO

Waldir Freitas Oliveira
Bem poucos merecem tanto dos baianos quanto Manoel
Pinto de Aguiar. Pedem-me, agora, que dele fale como o
fundador da Livrariã- Progresso Editora; desde que muito~
já estão a dizer outras cousas a seu respeito. Prender~me,
pois, ao terna que me foi dado: ainda que sufocando cm mim
mesmo o tanto que teria de contar sobre o mestre e amigo.
Trat~mos, então, de Pinto de Aguiar, o editor.
Em 1984, em entrevista conCedida a Myriam Fraga, esta
maravilhosa poetisa baiana, em A TARDE do dia 21 de junho,
dizia Pinto de Aguiar que "para uma editora sobreviver era
preciso conciliar os objetivos culturaíS
problemas finan~
cefros". Perguntara~lhe a entrevistadora, a razão de a Livraria
Progresso Editora hayer iniciado seu programa editorial com
um texto traduzido - o do francês Auguste Bailly - RicheJieu; havendo, então, confessado o empresário seu erro inicial,
"havia, na época, muito interesse dO público por obras biográficas, talvez até cOmo um refrexo da guerra receitte .. ; mas
o fracasso da iniciativa, evidenciado pelo reduzido número
de vendas do título, forçara~o a reavaliar o rumo a ser dado
à editora que fundara, a fíni de mantê~ la fiel aos seus objetivos.
Acrescentava, entã.o: "Não basta ao editor querer produzir
livros de boa qualidade, Não podemos esquecer a relação
oferta e procura. É imposSível fa-zer-se uma editora para·publi~
car apenas Prêmio Nobel. Toda editora que queira sobrt!vivcr
tem _que ter sua Coleçáo Amarela. Não necessariamente livros
de _baixa qualidade, mas títulos que sejam comercialmente
aceitos".

com-os
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Vê-se, daí, que Pinto de Aguiar não era um sonb<;tdor
inconseqüente. Era alguém com os pés firmeme-nte plantados

no chão. Por esse motivo, sua Livraria Progresso Editora
foi, em seus 16 anos de existência, um êxito completo, uma
obra que por si só consagraria o seu criador, não houvesse
ele realizado tantas outras cousas que hoje relembradas o
tomam, sem qualquer dúvida, um dos maiores vultos da vida
baiana neste século.
A Livraria Progresso Editora lançou, de 1944 a 1960,
480 edições, 27 d_as quais com textos traduzidos pelo próprio
Pinto de Aguiar. Foi ele também quem escreveu 450 das ore·
lhas para as edições referidas. Deyendo-se, ainda, ao seu go.sJQ
literário e ao seu apuradO senso crítico, _a responsabilidade
pela escolha dos títulos publicados e seleção_ dos autores "no~
vos"~ àquela época, aqui nascidos e revelados ao País pela
editora. Dentre esses, lançados, O!I_ fortalecidos em suas pri~
meiras caminhadas, no mercado editorial brasileiro, pela Progresso estiveram Antônio Luiz Machado Neto, com seus Dois
Aspectos da Sociologia do Conhecimento - Marx e Mannheim, Nelson Sampaio, com Ideologia e Ciência Politica,
Sílvio Faria, Calmon dos Passos, Victor Gradin, José Pedrão,
e na área de literatura de ficção, Carlos Vasconcelos Maia,
com seu extraordinário O Cavalo e a Rosa.
A editora de Pinto de Aguiar devolveu às estantes, reeditando-as, obras esgotadas de autores baianos, fazendo com
que reaparecessem e fossem apreciadas por novos leitore~,
trabalhos de Cezár Zama, Ma:riuel Querino, Teodoro $aropaio, Nina Rodrigues, Virgí1io de Lem.Os,-Xavier:Marqu-es,
Braz-do amarai, Ernesto Carneiro Ribeiro, Vale Cabral, republicou, também, obras clássicas da hist6riografia brasileira,
tais- como Cultura e Opulência do Brasil, de Antonil, a História
do Brasil, de Southey, em seis volumes, a História da América
Portuguesa, de Sebastião da Rocha Pita, o Dicionário de Vocábulos Brasileiros, de Beraurepaire-Rohan, O Brasil, de Ferdinand Denis, em dois volumes, as Notas Dominicais, de L.F.
de Tolenare, a História da Província de Santa Cruz, de Gandavo, e outras de igual importância; destacando-se, entre elas,
a Justificação-Perante o Santo-Ofício, do padre Antônio Vieira, numa edição organizada e anotada pelo Prof. Hernani
Cidade que, com o patrocínio da Universidad~ da Bahia, dirigida, nessa época~- pelo reitor Edgard Santos, permaneceu
em Salvador por dois anos a fim de prepará~Ja.
Dentre Os intelecutuais baianos desaparecidos nas últimas
décadas, foram por ela editados, Afonso Ruy, Luiz Monteiro,
Alberto Silva, Frederico Edelweiss, Orlando Gomes, Luiz
Viana Filho, além de Machado Neto, Nelson Sampaio e Vasconcelos Maia, Já referidos; como ainda, o inquieto e competente jornalista Fláv-iO COsta, depois radicado no Sul do País,
com seu livro de viagens - Além das Torres do Kremlim;
e dentre os atualmente engajados nas atividaçles culturais da
Bahia, tiveram o ensejo de ser editados pela Progresso, Rubem Nogueira, Carlos Ott, Jayme Sá Menezes, Oldegar .Viei.:
ra, Heitor Dias, José Calasans, Thales de Azevedo, Edson
Nunes da Silva, José Silveira, José Martins Catharino e muitos
outros.
Não desprezou, contudo, a Progresso, o setor universal
da literatura, havendo editado oito dos romances de Victor
Hugo, entre eles Os Miseráveis~ em cinco volumes, O Conde
de Monte Cristo!__c!~-~~~ª--ndre Dumas, O Jogªdor, de-Do_stoievski, O Espião, de Gorki, e Werther, de _ Goethe. Além_
de obras importantes na área da filosofía e do pensamento
político como O Futuro da Ciência, de Renan, O Indivíduo
-~o Estado, de Spencer, Dores do Mundo, de Schopenhauer,
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O H901em Medíocre, de José lngenieros, ou A Liberdad_e,
de Harold Laski; e, ainda, uma das obras-primas da literatura
intimista -as Confissões, de Santo Agostinho.
Não se discuidou, também, de uma área bem nossa a do folclore, da arte popular e do regionalismo, editando,
ao lado de um clássico como o Manual do Folclore, de Von
Gennep, Artes Maiores e Menores, de José Valadares, Contos
Regionais Brasileiros, antologia reunindo autores cOmo Xa~
vier Marques, Monteiro Lobato, Herman Lima, Darcy Azambuja, Peregrino Júnior, Joel Silveira e Graciliano Ramos,
Lampeão, de Optato Gueiros, Canções Populares e Olltros
_Estudos, de V alie Cabral, além do magnífico Cachaça, Moça
Branca, de José Calasans, e de Bailes Pastoris, reunião de
trabalhos de Melo Morais Filho, Manuel Querino, J.N. de
Almeida Prado e Carlos Ott, editado em 1957, quando da
realização em Salvador, do II Congresso Brasileiro de Folclore.
Quando lhe perguntaram, em 1984, se a Progresso havia
cumprido as finalidades a que se propusera, respondeu Pinto
de Aguiar iifirmativamente, desde que tivera por meta prin~
cipal "publicar autores baianos, principalmente os 'novos' de
então"; mas que erã preciso que compreendessem ter sido
necessário "dar suporte financeiro à editora para manter esse
programa"; acrescentando que, mesmo em razão disso, nunca
fizera "qualquer concessão ao mau gosto ou à baixa qualidade". E concluiu sua entrevista, após haver agradecido, de
modo particular, aos seus colaboradores mais próximos seu sócio, Armando Souza, Nelson de Araújo, e Luiz Viana
Filho, declarando sua satisfação por haver contribuído, de
alguma forma, para a divulgação dos escritores da Bahia.
Essa grande figura humana, exemplar em todos os seus
aspectos, acaba de deixar-nos. Que todos nós, baianos, lhe
sejamos, nesta ocasião, agradecidos por tudo de bom que
fe_z por sua terra.
·
Salvador, 7 de dezembro de 1991
A Tarde
CULTURAL
Salvador, 7 de dezembro de 1991
PREFÁCIOS PRIMOROSOS
Nélson de Araújo
Comovido, rendo as minhas últimas homenagens a Pinto
de Aguiar, falecido a 24 de novembro, a ele que me honrou
com a sua amizade, assim que cheguei çle Sergipe. O que
sei da difícil e bela arte da editoração devo a ele, a aquele
scholar e cavalheiro, cuja intervenção pessoal em minha vida
não cabe relatar numa crónica, mas num livfo de memórias
íntimas. Economista, não era da categoria que vem destruindo
t;netodicamente o Brasil. Se não era, isto se deve a ter sido
um humanista, versado em todos os =c~pos das be}as~letras
e_-~as ciências .. Escrevia bem. Haverá alguém,_algum dia, que
reúne os prefácios que inseriu nos livros que ia publicando,
alguns deles primorosos.
Trabalhei com Pinto de Aguiar no decorrer dos anos
50, na Editora Progresso. Aproximei-me, em medida menor,
do seu sócio na editora, Armando Souza. Na Progresso fui
primeiro revisor de provas, depois revisor de_ originais, por
fim assessor-consultor sem eliminar as duas outras posições~
pois a empresa era diminuta em recursos e espaço, ocupava
apenas uma sala grande, a de Pinto de Aguiar e de um sócio
seu, em negócios imobiliários~·nos quais ele pouco intervinha,
e uma sala menor, a a minha e de um companheiro de revisão
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de provas, de nome Evilásio. Ambas conHguas, num andar
superior de um edifício moderno da Cidade Baixa, ao lado
da Alfândega. Relembre-se que a Progresso foi a última editora privada de envergadura a existir na Bahia. Funcionou até
inícios da década de 60, quando Pinto de Aguiar foi chamado
a ocupar alto posto no governo fe~~_Ial, no Rio. Alma da
editora, Pinto era, ao mesmo tempo, o selecionador de títulos
a publicar e tradutor, qualidades que vim a compartilhar com
ele. Em suma, era o fac-totum da editora.
Da minha permanência na Progresso gua_r~9 boas recordações, como a intimidade com Ernâni _Cidade, o erudito
português trazido à Bahia pelo reitor Edgard Santos, para,
entre outras coisas, pUblicar, na ProgresstJ, os documentps
do padre Vieira, da sua experiência na InquisiçãO~ em cujas
malhas caiu. Os dois volumes de Ernâni Cidade, de difícil
revisão e editoração, tiveram pontual publicação, em forma
impressa impecáveL
Desaparece Pinto de Aguiar e ainda não se fez um inventário de tudo que a Editora Progresso Pl:lblicou. É possível
que a importância da editora venha sendo mais sentida fora
da Bahia. Isso avaliei em viagem que fiz ·a-N:ãtal, em anO
bem recente.

Professor da UFBA, Nélson de Araújo é também ficcionista,
tendo sido publicado, há poucas semanas, pela Nova Fronteira,
do Rio, seu livro de novelas 1591 - A Santa Inquisição na
Bahia.
OSR- PRESIDENTE (B~ni Veras) -Concedo a pa1avra
ao Sr. Guilherme Palmeira.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL- AL. Pronuncia o seguinte discurso.)---: Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Sena9ores, com a discrição e simplicidade próprias de seu_ feitlõhiiiriano, a Ex~ Sr' Ministra da Ação- Social Margarida Procópio,
vem desenvolvendo eficiente adminiStração à frente dessa pasta tão difícil.
Tendo áreas de atuaçãa- tãO distintas como habitação,
geração. de rendas, defesa civil, saneamento, assistência à
criança e aos deficiente, o -Ministério da Ação Social, mesmo
neste período de "vacas magras•• pelo qual atravessa o País,
logrou realizar trabalho elogiável dentro das prioridades estritas nas quais o GOverno trabalha.
No setor da habitação, um dos mais críticos do Brasil
acumulando déficit habitacional em torn-o tle 10 milhões de
moradias, com- crescimento vegetativo de 500 mil unidades/
ano, fez-se pronta a ação do Ministério, inij)fã.iltando o Plano
de Ação Imediata de Habitação-..;.;... PAIH, com recurso do
FGTS, tendo silo contratados, até agora, quase dois t!ilhões
de cruzeiros, suficientes para a construção de 500 mil casas.
É de se destacar que o perfil da aplicação de recursos no
setor de habitação foi pratíCã.mente invertido Pára favorecer
os mais humildes. Enquanto em _seus 20 ~nOs- de existência,
o Sistema Financeiro de Habitação destinou recursos priorita~
riamente ãs famílias, de venda média e alta, 71% das incidências, o atendimento agora alcança as faixas de baixa renda,
até cinco sa.Jários mínimos, Conr 60% dOs recUrsoS disponíveis.
Por outro lado, estabeleceram-se exigências para a aprovação de projetes habitacionaiS, recusando-se os que não contemplem os itens de infra-estrutura básicas: água, esgoto, arruamento e iluminação.
O setor de saneamento exige ateriçã9 espeCia1; priitcipalmente com o risco de doenças decorrentes de sua falta, como
é o coléra.
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A precariedade das condições gerais do "saneamento no
País é muito grave: se 86% da população urbana contam
com serviços de rede de água, apenas 7% das populações
rurícolas deles dispõem.
Quanto ao serviço de esgoto a situação é ainda pior:
63% da população urbana não dispõe de rede coletora de
esgoto.
Com a coleta de lixo urbano o quadro não é melhor:
apenas 60% da população contam com esse serviço e somente
3% do lixo coletado recebem tratamento, significando que
97% do lixo recolhido nas cidades tornam-se vetares de poluição.
Estima-se que 60% das ínternações hospitalares no-Brasil, são decorrentes de doenças causadas por falta de saneamento básico.
O Ministério da Ação Social vem enfrentando o problema
através de quatro programas:
PRONURB - Destinado à ampliação e melhoria das
obras de água, esgoto e drenagem;
PRO BASE- Destinado à infra-estrutura urbana de baSe: arruamento, calçamento, drenagem, galerias de águas plu·
viais etc.
PRO SANEAR- Implementado com recursos do Banco
Mundial - BIRD - destinado a obras de infra-estrutura
em favelas, além de outros; e o
PROSEGE - Com recursos do Banco Interamericano
de Desenvolvimento - BIRD - assumidos pela União e
aplicados com contrapartida dos Estados e Municípios, destinando-se à construção de redes de esg~:noem áreas carentes.
No conjunto destes programas, o Ministério da Ação
_Social já inveStiu em saneamento 700 bilhões de cruzeiros.
No_ setor da defesa_ civil, a orientação do Ministério é
desenvolver obras preventivas em todo os casos que possam
representar calamidade potencial: deslizamentos, inundações,
surtos epidémicos e outros. De março de 1990 a setembro
de 1991 foram empregados três bilhões de cruzeiros em atividades preventivas de defesa civil. Outros 4 bilhões foram usados para atender emergências em calamidades públicas.
No setor da promoção social tem-se direcionado aç_ões
para a implantação de microunidades produtivas, geradoras
de renda, em convênio com as prefeituras. Entende o Ministério que a questão do menor abandonado está estreitamente ligada à desagregação da família, decorrente do desemprego, da falta de habitação, da ausência
de condições mínimas de manutenção do núcleo familiar. Essas microunidades procuram suprir de alguma maneira a necessidade de trabalho às famílias fora-do mercado formal de
mão-de-obra. Cerca de 3 bilhões de cruzeiros já foram aplicados nessas ações.
Está, também, em andamento processo para a completa
:reestruturação do programa de artesanato brasileiro, com vistas a abrir caminho à exportação organizada de nossos produtos artesanais.
Finalmente, o Ministério vem deserivolvendo o projeto
corçie, visando alterar as posturas da comunidade em relação
aos 'portadores de deficiência física, para integrá-los plena
e ultilmente à sociedade. Esse projeto promove cursos, simpósiós, congressos, palestras, encontros com prefeitos e outras
licteranças da sociedade, para removar as barreiras existentes
à inti:gütção do deficiente físico.
Parabéns à S~ Ministra da Ação Social, Doutora Margari~a Maria Maia Pro.cópio que, sem alarde, com muita competência e aplicação, vem conseguindo implantar no Governo
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brasileiro uma verdadeira consciência soCial, através de um
trabalho sério e duradouro.

Obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras).:._ Concedo a palavra
ao Sr. Amir Lando.
O SR. AMIR LANDO (PMDB - RO. Pronuncia o se·
guinte discurso.) -Sr. Presidente! Sr~~ e Srs. Senadores:
O Brasil é um pais crilinentemente urbano. Se_ minha
afiimativa--pode ser contestada pelos aspectos culturais da
população brasileira e pelos contextos de nossa formação histórica, as estatísticas recentes confirmam que o País _vive nos
limites das placas indicativas de perímetro urbano municipaL
Os dados mais recentes indicam que _somamos, hoje, em
turno de 150 milh_õcs de brasileiros. Éramos em 1950 em
torno de um terço d_este total. Naquele ano, um em cada
três brasileiros era urbano. Hoje, três em cada quatro já abandonaram o campo. Em outras palavras, de lá para cá multiplicamos nossa população total por três c a urbana por seis.
Quem são- ess_e_s_ -viajantes que ocUpam nossas cidadeS
ã procura de novas luzes, e que teimosia alimenta a permanência deste um quarto de conterrâneos que permanecem
na outra ponta das estradas vicinais?
Os que saem, partem à procura das oportunidades substituídas pelas patas da boiada, que é extensiva porque se-alastra
pelo campo e especulativa, porque foi abastecida por subsídios
facilitados.
Os que ficarii" são, _em boa parte, velhos e_ criançãs, cuja
força produtiva ou se esvaiu ou é, ainda, uma promessa.
Os que saem, buscam as cada vez mais escassas melhores
condições-de vida. Os que ficam são exatam_~nte os que- mais
necessitam de amparo público de serviços de educação e de
saúde. Basta que nos fixemos nas características dos migrantes
que, cada vez mais batem às portas de nossos olhos~- São
trabalhadores cujas mãos aiftda trazem reluzentes os calos
produzidos pelo guatambu e cujo rosto ainda arde pelo sol
a sol. Basta que caminhemos pelo que resta de nossas colônias
c distritos rurais e ver a caminhada dos meninos rumo à esCola
c ouvir históricas de quem já viveu dias de abastança.
Os que saem não mais se direcion-ari1 pãraas grandes
cidades. Lá, mesmo as favelas já não lhes reservam espaços.
Restam-lhes as pontas, os viad~tO?_e_ "!.S__ marquises. As fronteiras já não absorvem tantos contingentes. O result;:1do é
o inchaço de cidades que são cada vez menos sossegadas e
menos bucólicas. Hoje, 12% de nossos municípios coiú::entáim
61.2% da população.
Questionados sobre que luzes os_ atraíram, as respostas
se distribuem entre a busca de mempregos, melhor estrutura
de atendimento social, de moradia e de melhores condições
de vida.
Triste ilusão. Os mesmos ventos que os empurraram do
campo provocaram o redemoinho da recessão. O desernpre_go
não tem mais fronteira. Atinge o expulso do campo e rouba
as vagas das cid?-des_. Atinge o camponês e o operário.
Somos !SQ milhões de bocas de estômagos. E não é
por acaso que nunca se produziu tão pouco alimento no País.
Em contrapartidil, iuinca Se_ imPortou tanta.comida. ASsiStimos às imen-sas filas â procura de alimentos n()S ff~_!!g_~lhos
de uma União Soviética que se cobre de geio durante meses
seguidos. Pois se trata do único país que nos-u!t_rapassa na
busca de alimentos além fronteiras.
Tudo isso em um pafs que se estende em uma dimensão
continental. São pouco mais de 8,5 milhões de kms 2 que,
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em termos quantitativos, parecem incompatíveis com a expulsão, com os cOnflitos, com os assassinatos. Incompatíveis também com a falta de arroz e. feijão.
-Como que um retOrnO â história e âs capitanias, as terras
se concentram cada vez mais nas mãos dos novos donatários.
-~uitO_!'f!ais como reserva de val9r e a last~~ar status do que
para valorizar o próprio uso.
A crise económica, a recessão e o desemprego hoje desnuda o que antes era camuflado nos momentos de euforia e
de milagre económico: a cada campOnês expulso um operário
empregado. Enquanto o emprego correspondia ap: trã.l?_a_lha·dor e sua força de trabalho, a concentração podia ser mitigada.
A __r_~çessão apenas d_esnuda os dois brasís. De u_m_lado, o
trabalhador, sua força de trabalho e a inexistência de emprego.
Mas a terra é real e não se abstrai. Se cada vez mais tão
poucos continuam no campo... é_ p_or que também tão poucos
acum-u1am nossas riquezas. E o outro Brasil que persiste na
especulação,
Sr. Presidente, Sr's e Srs. SenadoreS,
À primeira ~ista parece poder existir uma relação biunívoca entre uma população com lastro rural e que perambula
pelas cidades e uma grande quantidade de terras ociosas e
aptas para produzir alimentos e saciar tantos famintos. Para
gerar as divisas que movjmentam nossa economia.
Mas, na realidade, trata-se de dois conjuntos mutuamente
exclusivos. Não me parece factível imputar â falta de recursos
financeiros a ine.xistência de uma reforma estrutural na agricultura brasileira. Existem outras questões de fundo que permanecem como barreira a uma verdadeira democratrização dos
fatores de produção, e da terra em particular, em nosso País.
Uma primeira questão é a decisão política. O tema envolve interesses passíveis de dissimulação apenas com um governo
verdadeiramente democrático. As pressões pela contra-reforma são fortes o suficiente para barrar qualquer iniciativa de
reestruturação da posse da terra. Afinal, são os mesmos donatários de hoje que lotearam os espaços do Congresso quando
da elaboração de nossa Constituição. E, embalãda por uma
discussão viesada sobre a função social da terra e em conceitos
como o de terra produtiva, o texto reflete um retrocesso se
comparado com o Estatuto da Terra, concebído durante o
regime militar.
Uma outra questão decorrente refere-se à inexistência
de isntrumental viabilizador da reforma. Mesmo respaldado
por uma eventual decisão de governo, o processo de desapro~
priação é amputado pela falta de instrumentos legais que tornam a parte mais importante do processo praticamente inviável, principalmente no tempo e na escala exigidos.
A contrapartida da concentração fundiária, da expulsão
E_e_quenos produtores, da miséria urbana e rural, da fome
e da falta de alimentos são as invasões que se alastram pelo
País e os conflitos fundi~rios qu~ iqjgam nossas terras com
o sangue" de campon~ses mortos na luta pela vida.
Segundo o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra. apenas em 1991, onze mil famílias invadiram terrras,
~ _qu_~ signi~ca_!t13ls- d~ 5_0 :mil pess9as ~!11 conflitos e que
redundou na morte de 23 trabalhadores. No balanço de 1990
foi:'am debitadas 75 inertes nos 400 conflitoS qüe envOlveram
191.330 p-éSSoas qlle"'se Iocàlií:avam em, aPToxilnadamtmie,
14 mihões de hectares de terras.
A fome e o desespero dos agricultores, aliados à falta
de uma política ag~.ária est~turada _sobre c;> m(nimo possível
em termos de instrumentos legais e a conhecida parcialidade
~e_
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do aparato policial tem espaihãdo tensão por todÕ o território
Durante o discurso do Sr. Amir Lando, o Sr. Beni
nacional.
V eras, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da presiRondônia~ o-m-eu Estado, não foge à regra. Aliás, o
dência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, PresiEstado tem refletido, no·s últimos anos, as rnUltiplas faces
dente.
da questão agrária. Enquanto fronteira onde se encontram
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
nossas variadas culturas e onde se verbalizam nossos diferentes
Amir Lando -Carlos De'Carli -Cid Sabóia de Carvasotaques, Rondônia deve ser melhor conhecida em suas expe- lho -Fernando Henrique Cardoso- Iram Saraiva -José
riências de ocupação. Isso não impede que também lá os Fogaça -- Mareio Lacerda - Moisés Abrão - Ney MaraconflitOs sejam cada vez mais latentes. Q meu E:,tado é parte nhão.
integrante da crise brasileira e, como tal, pretende participar
O SR. J'RESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a meda discussão de saídas viáveis para essa mesma crise·.
A tomada de consciência da gravidade do problema não sa, expediente que será lido pelo Sr. 1~ Secretário.
pode ser tão tardia a ponto de alimentarmos nossas estatísticas
É lida a seguinte comunicação
de morte c desespero. Nossos sotaques podem e devem permaBrasília. 11 de dezembro de 1991
necer múltiplos. Mas o desejo pela decisão negociada e que
maximize ]nteresses é traço comum. Que o digam as 400 famíSenhor Presidente,
lias de Centrinho, que ocuparam 2.000ha no mtinicípío-de
Tenho o prazer de comunicar a Vossa Excelência que
Colorado, no meu Estado.
esta Presidência designou o Deputado Rubens Bueno para
E apesar da eminente tensão social e o despfjà tfucUJento integrar a Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul, em
dos colonos que já semearam c estão prestes a colher o fruto substituição ao Deputado Luiz Henrique.
do trabalho; apesar de ter sido levado ao conhecime_nt~ de
Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa ExceSua Excelência o Ministro da Agricultura-e Reforma_Agrária 1 lência protestos de estima e apreço. - lbsen Pinheiro, Presinada, absolutamente nada foi feito no sentido de desapropJiar dente.
a área e propiciar o acesso definitivo aqueles que a cultivam.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O expedienA inércia, a apartia, p-rendem-se ao fato da inexistência de
instrumentos legais para realização do ato expropriatório. te lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projetas que serão lidos pelo Sr. 19 SecreContudo existem instrumentos que possibilitam a compra e
venda de áreas conflitadas como a presente. E apesar de tudo, tário.
- São lidos os seguintes
as coisas continuam cOmo eStão. n-terror -e ·a insegurança
continuam a rondar o campo_ e <?S fatos pi"eparám necessariamente a violência que causará danos irreparáveis. A exemplo de outros tantos que querem apenas produzir para comer
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 407, DE 1991
e, com seu excedente abastecer as prateleiras do País com
Dispõe sobre o credenciamento do delegado sindical
alimentos a preços condizentes com nossa realidade, essas
e dá outras providências.
várias famíliãs mais parecem uma só, tal a unicidade de seus
O Congresso Nacional decreta:
propósitos.
Art. 1"' Os sindicatos representativos das categorias
Que exemplo de harmonia da nossa gente de Centrinho,
nos confins de meu Estado e como parte integrante dos desti- profissionais terão direito a crede~ciar, em cada empresa intenos de meu País inspirem os três poderes constituídos a obje- grante da respectiva categoria económica, um delegado sinditivar a tarefa de democratizar nossa terra enquanto estratégia ci\1 que os representará no âmbito do estabelecimento.
Parágrafo único. O delegado sindical deverá ser, obrigáde bem-estar de nossa população.
Sabe-se que o Governo Federal deverá anunciar à Nação, toriamente, empregado da empresa para a qual foi designado.
Art. 2~ Os delegados sindicais credenciados na forma
na próXima semana, um conjunto de aÇões de reforma agrária.
desta
lei gozarão da mesma estabilidade no emprego atualMeu idealismo pela causa impede que eu refute inteiramente
os propósitos do Sr. Presidente. Mas, embora ainda pouco mentc assegurada aos dirigentes sindicais.
Art. 3"' Os sindicatos terão 48 (quarenta e oito) horas
conhecida em sua -essência, a proposta 1ende a se tornar,
para
comunicar às empresas os credenciamentos efetivados.
como tantas outras, em letra morta. A tarefa de viabilizar
Art. 49 Os delegados sindicais credenciados terão mana reforma agrária é de todos nós que recebemos da população
a legitimidade de melhor orientar os destinos do País. A deci- dato de 1 (um) ano, permitida apenas uma recondução.
Art. 59 Esta lei entra em vigõr ria data de sua publisão política deve ser colegiada. A ela se soma a crescente
organização e mobilização dos trabalhadores e, em particular, cação.
:- --Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário.
os trabalhadores rurais.
Justificação
O que m,e preocupa são as sucesslvaS""frustrações que
O presente Projeto de Lei tem por objetivo dar garantia
são tão maiores quanto mais demagógicas as promessas. É
necessário que toinemos cOD.sciênda das dificuldades, incfu- de emprego aos dele_gados sindicais, normalmente credensive legais, de implementar a reforma agrária no País. O que ciados pelas entidades sindicais profissiónais, junto às emprealmejo é que a gravidade da situação dos trabalhadores rurais sas integrantes da respectiva categoria económica.
c urbanos no Brasil estimule, nõ mínimo, uma maior ressoA estabilidade destes delegados é de vital importância
para os sindicatos e para toda categoria piofis.siOilill,- pois Sonância dos nossos debates sobre um tema tão controverso
e tão atual.
mente com esta garantia poderão exercer, com independência
e sem temores de represálias dos empregadores, a sua árdua
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
· tarefa de representação sindical junto i! ~mpresa.
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Com a fixação de um mandato de 1 ano, pennitida apenas
uma recondução, visa o projeto impedir que tais delegados

se perpetuem em seus_cargos nas empresas.
Submeto, desta forma, o presente Projeto à apreciação
dos nobres pares, solicitando o seu imprescindível apoio.
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1991. -Senador
Nelson Wedekin.
(A Comissão de Assuntos Sociais__:_ Decisão Terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 408, DE 1991
Torna obrigatório O ensino de Língua e Literatura
Espanhola nas escolas de 2~ grau.
O Congre!fsO Nacional decreta:
_ _
Art. }9 O ensinO de Língua e Literatura Espanhola é
obrigatório em todas as escolas de 2" grau.
Art. zo O Ministério da Educação e Cultura regulamentará, num prazo de 120 dias, a inclusão_do ensino de Língua
e Literatura Espanhola no currículo mfnímo do 29 grau.
Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
No mundo atual, felizmente, já se pode vislumbrar uma
maior unidade entre os povos. A Europa, a pártir da criação
do Mercado Comum Europeu e do Parlamento Europeu, já
deu passos decisivos para a sua unificação.
Mais recentemente, com a criação do Mercosul, uma integração entre o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai
está se tornando uma realidade cuja efetivação já tem data
mareada: 1995.
Como a Língua Portuguesa sempre foi um dos fatores
determinantes de nossa unidade nacional, sem dúvida, o conhecimento da língua Espanhola pode ser de grande valia
para a unificação não só dos países do Cone Sul como de
toda a América Latina, com os quais teinos 6tima identidade.
Por outro lado, alguns países de língua Espanhola já adotaram o ensino ·de Língua e Literatura Portuguesa ~.Ql-~Ua~
escolas. Nada mais justo, portanto, do que o Brasil seguir
os mesmos passos e incluir no currículo mínimo de suas_ escolas
de 2~ grau o ensinO de Língua e Literatura Espanhola, como
-se propõe neste Projeto.
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1991. - Senador
Nelson Wedekin.
(A Comissão de Educação - Decisão Te!mina~
tiva.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 409, DE 1~91
COncede isenÇão do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), na aquisição, pelos Municípios, de
equipamentos, máquinas e veículos, exceto os de representação, para uso no serviço público.
O Congres.so_Nadõrial de·c"reta·:·
Art. 1~ Ficam isentOs do Imposto SObre ProdutOs Industrializados (IPI) os equipamentos máquinas e veículos, exceto
os de representação, adquiridos pelos Municípios, -para uso
_no serviço público.
Art. 2'! Esta lei entra em vigor mi- data de Sua publicação.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário.
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Justificaçáo
A Carta Magna estabelece, para as pessoas políticas constitucionais, imunidade recíproca a impostos sobre os respec~
tivos patrírriônios, rendas e serviços (art. 150, VI, a), a qual
é extensiva às autarquias e fundações instítufdas e mantidas
pelo Poder Público, no que tange às suas finalidades essenciais
ou delas decorrentes (§ 2•).
Embora essa imunidade afete, dentre os tributos sobre
circulação. apenas o imposto sobre serviço de qualquer natu~
reza, não se referindo expressamente a bens tangív_eis, como
mercadoriaS e prodUtOs industrializados, a verdade é que equipamentos, máquinas e veículos adquiridos passam a i~tegr~r
o patrimônio dos Municípios. Destarte, a parte do patnmôn10
assim constituída aca~a, indiretamente, sendo objeto de tributação.
Ora, os Municípios, tanto quanto a União, os Estados
e o Distrito Federal, são copartícipes do pacto federal, nos
termos do art. 1~ da Constituição. Por isso, não faz sentido
serem tributados pela União.
É claro que não seria prudente generalizar a isenção,
transformando-a em imunidade. Casos como o vertente havefão que seTOOnteiDpla:dos- e resolvidos- pela lei ordinária.
É o que se pretende neste Projeto, que oferecemos à consideração dos ilustres pares, na certeza de que o acolham, à evidência de sua lógica tributáriã, conveniê-ncia e opo=rtunídade.
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1991. - Senador
Nelson Wedekin.

a

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL
Titulo l
Fundamentais
Art. 1~ A República Federativa do Brasil, formada pela
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito
Federal, c-onstitui-se em Estado Democrático de Direito e
tem c-omo fundamentos:
I - a soberania;
I I - a cidadania;
l l l - a dignidade da pessoa humana;
N-os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa-;
V- o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo_ o poder emana do povo, que
Q exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente,
. nos termos desta Constituição.
Dos

Pr~ncípios

Seção II
Das Limitações do Poder de Tributar
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas
ao contríbllinte, é vedado à União, ~9s_Estad9s, ao Dist_rito
Fedefai-e--aos Municípios:
VI- instituir impostos sobre:
a) património, renda ou serviços, uns dos outros;
•••••••••••'"'"'"''"'"'"'''"'"'uo~M•.,•-•••""""•••••••.,•••••~••••

.. •••

(À Comissão de Assuntos Econôn-lü.:os- Decisão
Terminativa.)
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Berievides)- Os projetes
lidos serão publicados e remetidos às comiSsóes cOmpetentes.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
1" Secretário.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 936, DE 1991
Nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno,
requeiro a incusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei n?
280, de 1991.
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1991. - Amir Lando.
REQUERIMENTO N• 937, DE 1991
Nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno,
requeiro a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei
n• 281, de 1991.
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1991. -Antir Laudo,
Senador.
O SR. PRESIDENTE \Mauro Benevides)- Os requerimentos lidos serão publicados e, posteriormente, incluídos
na Ordem do Dia, nos termos do art. 255, inCiso H, letra
c, no 3, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será -lido pelo Sr. 1~
Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N' 938, DE 1991
Requeremos, com fundamento no ait.-199 do Regimento
Interno, a realização de sessão especial do Congresso Nacio~
nal, dia 12 de outubro de 1992, para Co"rifemoração dos 500
anos de Descobrimento da América.
Justificação
A chegada dos europeus ao continente americano, no
final do século XV, assinala um novo tempo na História da
Humanidade. Na perspectiva européia, signif~cou uma extraordinária ampliação de horizontes que, transcendendo ao
aspecto geográfiCo- em si mesmo nq_tável-, também refletia
a busca de uma expansão política e cultural, característica
de uma sociedade em transformadora ebulição.
Sob o ponto de vista arneriCanõ, a Chegada da esquadra
comandada por Crístóvão Colombo representou o inicio da
inserção de nosso continente nos quadros da dominação européia, integrando-o no contexto da chamada Civilização Ocidental.
Ao promover uma Sessão Especial comemorativa dos
500 anos da chegada -dos europeus na América, estará o Congresso Nacional não apenas reverenciando um feito histórico
de significado inquestionáVel mas, sobretudo, contribuindo
para a necessária reflexão em torno de um tema absolutamente
atual: nossa trajetóriã de cinco sécuJos de His_tória, da herança
colonial à construção de Estados Nacionais que buscam forjar
seu futuro.
Solenidades idênticas poderão ser promovidas nos parlamentos de todo o mundo, com real destaque para as casas
legislativas do Continente Americano.
__ _
Neste sentido, sugiro ao Exmo:> Sr. Presidente do Congresso Nacional que promova gestões junto a esses parlamentos, buscando a realização de sessões simultâneas em comemoração aos SOO anos de Descobrimento da América.
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1991. -Senador
Mareio Lacerda - JúUo Campos - lrapuan Costa Júnior
- Onofre Quinan - Lucidio Portela - César Dias.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O requerimento lido será submetido à deliberação do Plenário, após
a Ordem do Dia, nos termos do art. 255, inciso I, b, do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) .,--- O Projeto
de Lei da Câmara n~ 130, de 1991, de iniciativa do PfeSideilte
da República, lido na presente sessão terá tramitaÇão com
prazo determinado de quarenta e cinco dias, nos termos do
art. 64, § 1n da Constituição, combinado com o art. 375 do
Regimento Interno.
De acordo com o art. 122, II, B, do Regimento Interno,
a matéria poderá receber emendas, pelo prazo de cinco dias,
perante a Comissão de EduCação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Fàssa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.
to Secretárío.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N• 939, DE 1991
Nos termos do art. 175, alínea a, do Regimento Interno,
requeiro inversão da Ordem dO Dia, a fim de que a mãtéria
constante do item n~ 1 (hum) seja submetida ao Plenário logo
após o item 11 (onze) da pauta.
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1991.- Humberto
Lucena- PMDB- Chagas Rodrigues- PSDB- Maurício
Corrêa - PDT - Eduardo Suplicy - PT.
REQUERIMENTO N• 940, DE 1991
Nos termos do art. 175, alínea d, do Re_gimento Interno,
requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que a matéría
constante do item n~ 3 seja submetida ao Pleriário em 139
lugar.
· Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1991. - Humberto
Lucena (PFL) - Marco Maciel (PTB) - Jonas Pinheiro (PDS)
- Oziel Carneiro (PDC) - Moisés Abrão (PSB) - José Paulo
Bisol - Maurício Corrêa - Eduardo Suplicy - Fernando
Henrique Cardoso.
REQUERIMENTO N• 941, DE 1991
_Nos termos_ do art_. 175,_ê!línea d, do Regimento Interno,
requeiro a inversão da Ordem do Dia, a fim- de que os itens
2 e_ 6 sejam apreciados após o item 11.
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1991. - Marco
Maciel.
REQUERIMENTO N• 942, DE 1991
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regímento Interno,
requeiro a inversão da Ordem do Dia, a fim de que o item
21 seja-apreciado antes do item 12.
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1991. - Marco
Maciel.
REQUERIMENTO N• 943, DE 1991
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno,
requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que a matéria
constante do item n~ 24 seja submetida ao Plenário em 239
lugar.
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1991. - Humberto
Lucena - Fernando Henrique Cardoso - EdW.rdo SupUcy)

~--···'"'-'-"-··-.·~
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- Maurício Corrêa ---José Paulo Bisol - Oziel Carneiro.

AffonsÕ Caniargo

O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - Concedo
a palavra a V. Ex~
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Sefiadores,
há mais de uma hora entreguei à Mesa, com a assinatura
de quase todos os Líderes, em número suficiente para cOrresponder àquilo que exige o Regimento Inte!'no - faltando
apenas a assin<;'f,tura do Líder M;uco Maciel qu~, dísse-me

que concordaria -, requerimep.to propondo a urgência art. 336, c - para que póssamos, no Senado F~deral-ªpreciar
o Projeto de Lei n<:> SQ, que institui o Programa de Garantia
de Renda Mínima.
Sr. Presidente, tendo sido _entregl!e à Mesa, é fegimental
que seja Iido,durante a Otdem-dc;> Dia. Quero, Sr. Presidente,
a garahtià de· que o requerimento. será lido e apreciado neSta
ses~ão-, para _que alegue omissão, porque·a intenção é a .de
que_ possamos. aprêcia~ .e. v~t~i na pr~xínía segundaMfeira o
proJeto que institui o ~rogp~m~ d~ Garantia de_ Renda Míni:..
ma. Portan,to, peço esclarecimentos à Mesa sobre a leitura
deste reqtiedrrtentó que, normalmente, já deveria ter sido
feita.
-

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -

~_!>resi,_

dêpcia vai .ad9tar, agora mesmo, as prOvidências reclamaqas
por. V. Ex_: ,e. Pv.scar as raz"ó.es pelas quais o requerimento
referenciado-não .teve a.sua le~tura procedida até agora. A
Mesa vai adotar as providências niste íó.slante.

O Sr- Cid Sabóia de ,Carvalho -

Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.

o

SR. PRESillENTE (Mauro Benevides) a palavra a V. Ex•

Concedo
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do regimento que já foi anunciado; apenas para registro pela
Secretaria-Geral da Mesa. Em nenhum momento, desde que
sou Senador, qualquer requerimento entregue à Mesa deixou
de ser lido na hora apropriada; sempre efetuei a entrega antes
da Ordem do Dia. É a primeira vez que isso ocorre. Fui
informado que o requerimento, ao ser dado entrada seguiu
para outro lugar.
Gostaria, Sr. Presidente, que V. Ex~ esclarecesse; esse
requerimento não pode desaparecer da Mesa - foi entregue
para §er lido na hora regimentalmente correta. .
E só isso que peço. Regimentalmente,_que seja atendido
aqUilo que é direito de todo e qualquer S_enador ne~~~ Çasa.

O SR. PRESIDENTE,(mauro Benevides)- Nobre Senador Eduardo Suplicy, eu disse a V. Ex• que adotaria as providências para atendêMio, apenas a informação que me chega
da SecretariaMGeral é que se acham sobre a mesa dezessete
requerimentos anteCedendo ao de V. Ex', o que significa dizer
que vamos realizar sucessivas sessões para a apr"edação desses
requerimentos de urgência. Se p~r qualquer inciderite procesM
suai essa matéria não for apreciada agora, será nas sessões
extraordinárias que vamos convocar seguidamente para hoje.
Portanto, V. Ex~ pode ficar certo que cop.vocaremos as sesSões
e garantiremos o exame do requerimento firmado pelos líderes
partidários.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes)- Em votação
o Requerimento n? 939, de 1991, anteriprmente lido.
_
Os Srs. S~nadores que o aprovam permaneçam sentados.

(Pausa.)
Aprovado. Será feita a inversão solicitada.
PassaMse à votação do RequerimentO n9 940/91, anteriorM
rilente- lido.
Os Srs.-sen-adores que o-aprovam penn-aneçam sentados.

(Pausa.)
Aprovado. Será feita a inversão solicitada.
PassaMse, agora à _votação do Requerimento n" 943/91,
os Srs. Senadores que o aprovam petrrtaneçam se-ntados. (PauM

'o SR.,CID'-SABÓIA DE CARVALHO (PMDB ~CE,· sa.)

Aprovado. Setá feita- a invetsâo Solicitada.
__
Pera ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. PreSiderite, perM ·
Os Requerimentos n"s 941 ·e 942, de 1991, igualmente
g4nto .se_ esse reque-rimento do __Senador Eduardo Suplicy não
de inversão, foram retirados.
pode ser·Ucto _ao final da sessão, porque·, na-verdade, será
O SR. PRESIDÉNTE (Mauro Benevides)- Passa-se ao
apenas a concessão de .UJg~JlCia ou não para que o projeto
entre em pauta. Estou apreensivo com o decurso do tempo. item 2:
Já são 18hl5rnin, a·proxiritadamente, não co~eçamos a Qr~_em
item2
do Dia e há matérias importantíssimas para serem votadas.
PROJETO
DE
LEI
DA
CÂMARA N" 115, de 1991
Percebo qu_e está havendo um impasse da Mesa sobre esse
requerimento e_não entendo O porquê.
·
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336,
c, do regimento Interno).
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benévides) - A -Pie$1- .
Discussão, em 'turno único, do Projeto de Lei da
dência esclarece ·ao nobre Líder Cid Sahóia de CarvalhO que
Câmara n" 115, de 1991 (n" 5.150/90, na Casa de orio requerimé:níd fiirnado pelas lideranças partidárias, que tem
gem), que 'eSpecifica 3 destinação d_Qs' recurSOS origiM
como objetivõ -gararitir o 'ritb regimental da urgência, para
nados por adicional tarifário criado pela Lei n" 7.920,
o projeto de autoria do nobre Senador Eduardo Suplicy, que
de 12 de dezembro de 1989, que cria o Adicional de
estabelece uma renda men_~al mfnima para os trabalqadores
Tarifa Aeroportuária e dá outras providências. (Debrasileiros.
- --- - pendendo de parecer da Comissão de Assuntos EconóO SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente; péla Ôr~,
micos.)
dem.
-- sOlicito do nobre. Sena-dOr ~éoutinho -i~rge _o pare_~~r 'da
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - Concedo Comissão de Assuntos Económicos.
a palavra a V. Ex~
· .·
'

O SR. EDUARDO SUPLICY - (PT - SP. Pel:i ordern.

O SR. COUTINHO JORGE (PMDB- PA. Para proferir

Apenas para informar ao nobre parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. SenaM
Senador Cid Sabóía de Carvalho que levará 30" para a leitura, dores, ao final do ano de 1989, foi criado _o Adicional de
Sem revisão do orador.) -
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Tarifa -AeroportiJ.ária de 50% sobre as tarifas referidas nã
Lei n~ 7.920/89, que trata do assunto. O importante é que
esse adicional destina~se â ampliação em melhoramentos, reaparelhamento, reforma, expansão e depreciação das iristalações aeroportuárias e da rede de telecomunicação e auxt1io
à navegação aérea.
Em função desta lei, a Câmara aprovou o projeto que
estamos discutindo neste momento, que pretende exatamente
distribuir este adicionid entre Estados e mUriiCíjJios.
A grande argumentação desse projeto de lei é que o
transporte aéreo no Brasil, evidentemente, é cada yez mais
importante, tem crescido de acordo com o desenvolvimento
das atividades dos setores primáriO-~ -seCundáriO e ferÇíáriO
da nossa economia.
É importante mencionar que é fúndanlental que o siSteffia
tenha uma integração no que diz respeito a aeroportos pequenos, médios e grandes no País. Estima-se que, hoje, há cerça
de 8 mil aeronaves de pequeno e médio porte em todo o
Território Nacional.
Também é bom le.mbrar que os Governos estaduais iniciarama elaboração de planos, visando~ exe~:tamente desenvolver
seus setores aeroviários.
·
.
. _ . .
Es_tudos re7e.ntes. do Instituto de. ~v1açao Civil - IAC
- órg~o do .Mmisténo da Aeronáutica, d~m?!lstr.a~a'!l. que
o Brasil prectsa de uma_ soma de recursos stgntfl~~Iv<:> -~ p::ra
a r:~uperaç~o. anual e Implantação de aeroportos em vãnas
regmes brasileiras.
_.
. __
Srs. Senadores, con:o ~em?ro da ~?m~ssao ~sta de
Planos,_ Orçamen~os e Fts~hzaçao,. l?art1c~pet d~ dt~ussões
a respeito d_?S ~án~s r~latónos parciaiS, dots dos qua1s fo!a.m
batante polemtcos. aqueles que tratam de recursos do Mmistério. da Aeronáutica e da Infraero. A questão básica era
exatamente a destinação de recursos para atender os aero~
portos em todo este País, particularmente os de pequeno
e grande porte. Para dar um exemplo, os aeroportos pequenos
e médios são fundamentais para uma região tão vasta como
a Amazônia, onde, lamentavelmente, inexiste quantidade suficiente de pequenos aeroportos, que devem ser mantidos
pelos governos estaduais ou pelos municípios.
•
Em virtude dessa polémica na Comissão, 0 RefatOr ·dos
assuntos relativos ao Ministério da Aeronáutica, eln função
das questões levantadas pelos vários Partidos, foi obrig3.do
a rever integralmente o seu relatório. E foi coiiStatado que
há uma carência muito graride de recursos, sobretudo para
os aeroportos pequenos e médios do País.
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prOjeto, que, no nosso entender, dá a alocação justa de recursos para a União e os Estados.
· Por isso mesmo este_ Relator é favoràvel à aprovação
integraJ deste projeto de lei
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bénevides) - Concedo
a palavra, para discutir, ao nobre Senador Ronan Tito.
O SR. RONAN TITO (PMbB .:.___ MG. Para discutir. Sem
reviSão do orador.)- Sr. Presidente, S"rs. Senadores:
O Projeto n' 7.920, de 12189, é de minha autoria. Cantei
com maior boa vontade da Casa_ naquele mo111:ento, pois apresentei esse projeto justamente após o desastre da aeronave
da Varig que partira de Brasília com destino a Befêm e durante
· o seu percurso se desviou. Ao verificar as causas do acidente,
descobrimos que este se deu prinCipalmente porque não -hã.via
apoio de terra para os vóos na Região AmazdniCcl.
CriamOs, então, a taxa aeroportuária de 0,5%. De comum
acordo com o Departamento de Aeronáutica Civil, chegamos
a qua_ntificar os recursos. Depois de dis~utido e aprovado
o. projeto, o Deputado Genebaldo Correia apresentou-o na
-- Câinara dos Deputados para que houvesse uma aprovação
unânime. E foi aprovado lá ipsis litteris, 0 mesmo projeto
que aprovamos anteriormente no Senado. Isso, Sr. Presidente,
porque com apenas uma taxa de 0,5% sobre passagens e cargas, poderíamos dotar principalmente a Amazónia e 0 Norte
do Brasil com apoio em terra do tipo Cindacta, para que
os aviões tivessem o rastreamento. Além do desastre, há tarobém a razão de que nos céus da Amazônia costumam voar
algumas aeronaves que não estão registradas no DAC e que
não são passarinhos.

Emconseqüênciaaleiapresentad?hojea~staCasade~ine

que os recursos originários do adicional tarifário ciíado pela
Lei o 9 7.920, de 12 de dezembro de 1989, serão divididos
basicamente em duas partes: 80% a serem utilizados pelo
Governo Federal no sistema aeroviário de interesse federal
e 20% destinados à aplicação, nos Estados, em aeroportos
de interesse regional e estadual, bem como na consecução
dos seus aeroviáriOS~- A parcela de 20%, importante~·portantó,
para a manutenção, implantação e sobrevivência desse~ pequenos aeropt>rtos, será parte integrante de um programa
federal de auxílio aos ãerõportos. Por oUtro lado, 0 projeto
prevê que haverá convênios celebrados entre os- Governos
estaduais e o Departamento de aviação Civil do Ministério
da Aeronáutica.
--Acreditamos que grande parte dos conflitos e discussões
surgidas recentemente na Comissão de Orçamento do Congresso Nacional, poderão ser resolvidas pela aprovação deste ·
1

Sexta-feira Í3

Por.isso mesmo consideramos da maiorprudênci3 -a ãpro-vação desse projeto.
Agora, o nobre colega Senador Coutinho Jorge relata
o projeto Da distribuição dessa verba, que entendo justa e
eqüânime. No entanto não poderia, ·neste momento, deixar
de me pronunciar a respeito, porque o julgo da maior importância.
Este nosso Brasil, para que todos tenham uma _idéia,
possui a segunda maior frota de aeronaves do mundo. Estamos
mergulhados, no momento,-num·pessimismo enorme. Chegamos a convidar a Bolóvia, o México e a Argentina para nos
dar a receita de como consertar as finanças. Durante o debate
em que nos ensinavam o óbvio - o óbvio ululante, mas o
trágico do óbvio é não ser praticado - eles diziam que a
receita básica era a seguinte: deve-se arrecadar mais do que
gastar; Octávio Govêa de Bulhões, já nos últimos anos de
suà vida, dizia:· "Não quero·mais dar entrevista, porque estou
parecendo disco quebrado. Sou monocórdico. Eu s6 sei dizer
o seguinte: vamos gastar menos do que arrecadamos."
Naquela hora em que estávainoS num certo pesssiinismo,lembrei-me de perguntar ao ilustre ex-Minístro da Fazenda
da Bolívia qual era o Produto Interno Bruto do país. E ele
prontamente respondeu: 4 bilhões de dólares, ou seja, um
centésimO do Produto Interno Bruto deste País.
Depois veio da Argentina e deu também um depoimento
extraordinário de como foram consertadas as finanças daquele
país. E quando ele terminou, perguntei-lhe qual o Produto
Inte_mo Bruto do seu país. Ele respondeu-me: 40 bilhões de
dólares, mais ou menos: Gostaria- de lembrar aos membros
desta Casa que se o Brasil crescer em um ano - o que já

r
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ocorreu antes a taxas de 10%, crescerá por ano,_ um PIB_ Fui informado, não s~i se é verdade ou não, que vamos hoje
da Argentina.
votar treze urgências aqui nesta Casa.
.
E as grandes extensões deste País exigem co_municações
Aproveito,-também, Sr. Presidente, para solicitar à Mesa
não muito. ortodoxas, como são as da França, da Itália e
de outros países. Por isso é natural que o Brasil tenha a segun- - não sei se é possível ou não - que me envie os avulsos
da maior frota de aviões do mundo! Esse projeto que destina desses projetes qu·e serão examinados em regime de urgência.
20%. dessa taxa aos Estados e 80% à Federação é sábida. Solicito ainda, se possível, que sejam anunciadas as sessões
Por isso, queria conclamar a todos que aprovássemos esse em que serão pedidas as urgências, em que os tequerimentos
projeto, para que o Norte e Nordeste tivessem o apoio de serão VOtados.
terra, porque, quando se está voando, é preciso sentir a seguO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A Presidênrança da orientação de terra. Na área federal há um ~_ompro cia defere a solicitação, absolutamente regimental, do Senador
rriissO da aeronáuticêCciVil de- colocai- esSes recursos_·para dar J~tahy Magalhães, e fará chegar às suas mãos os avuJsos·agora
apoio às aeronaves dessas regiões. --- referenciaQQs. E anunciará, riO' :õiomento próprio, a inclusão
Efalta, neste País, Sr. Pi"esídente, aos COJJ;Iandantes, ~os da matéria na respectiva Ordem do Dia.
pilOtOs, o que temos D.õ- Centro-Sul:
C4J.dacta para nos
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Continua
orientar.
em discursão o projeto.
É portanto, da maior Irriportãnd3 a' distribUiÇão dessa
Concedo a palavra ao Senador Fernando henrique Cardo~
arrecadação que, gostaría de dizer ã V. Ex~-.--é porpuda, para so, para discutir.
que tenham uma noção da importância da aviação no Brasil:
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSÓ (PSDB 0,5% das taxas aeroportuárias somam mais de 110 milhões
SP. Para discutir: Seril revisão do orador.) _:_Sr. P-residente,
de dólares por ano, todo ano.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é para miM gratificante se-V. Ex~ for colocar a matéria em votaçã.o. não haverá necessi~
- - - -neste momento ver esse_-filho Qileto, que é o projeto, ter dade de dis~utir. ~pe~as a encaminha!ei. _
um acabamento que eu diria perfeito, pOrqüe também distribui
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Encerrado
as rendas de. maneira eqüânime. AO pOder central é preciso o período de discu~são, passa-se à vot3Ção da !Datéria:
tocar uma maior parte, para·que o ã.poio.q·ue_aCâ_!Jo_de m~ncio
- Pãra encaminhar, concedo a palavra ao Senador-Fernannar seja dado pelo Góveino centraf; mas também os devem do Henrique Cardoso.
receber a sua parte --e Estados, todos--sabemos de cor e
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDBsalteado, que são maiores do que muitos países deste mundo
- , para que possam também ter os seus aeroportos, gs seus SP. para encaminhar. Sem revisão do orador.) ~Sr. Presi~
campos de pouso, que ·são ·opções para aqueles que estão dente, Srs. Senadores:
Creio-que o Se:õ.ador Jutahy Magalhães expressou o- pagavoando.
Por isso mesmo, congratulo-me cOm~:o-Retatoi- deste pro- mento da maioria, se iião dcy, totalidade dos presentes.. O SenajetO; o nobre Senã.dci! Coutinho Jorge, _Pot es~e reia-tó_rio, . dor Coutinho Jorge fez um relatório que nos permite votar.
---Sabem V. Ex~$ dos esfc;>rços que temos feito para que
que é exato, que ê ·correto.
_
--o
Senado não tenha que engolir projetes sem que haja condiPeço aos companheiros que o aprovem. Muito obdgado.
ções de uma análise mais detida dos mesmos.
O Sr. Jutithy Magalhães -Sr. Presidente, peço a palavra
Ainda esta tarde pedi uma reunião de Líderes - que
para discutir. ·
aconteceu -- para diminuirmos o número de projetes que
O SR. PRESIDEN'FE (Mauro Benevides) - Conéectó vão entrar em regime de urgência, porque é uma violência
o que faz com o conjunto do Senado.
a palavra a V. Ex~
Nesse caso, não s? o projeto é jus~o e correto- o Senador
O SR: JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para Ronan Tito mostrou a motivaÇão a mais nobre PoSsível que
discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, desejo o .levou a ser um dos autores - cõmo creio que o Senador
também parabenizar o Relator, Senador Coutinho Jorge, pelo Co_utinho Jorge fez uma ruiálise que nos permite votar.
trabalho que realizou, fazendo uma análise profunda dessa
O PSDB vai votar favoravelmente_.
matéria, e felicitar o SC?nador Ronan Tito, que teve a 'idéia
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço
inicial da apresentação de um projeto que deu margem a
a palavra para encaminhar.
este de hoje.
Quero parabenizar o Senador Coutinho J~rge __ especifiO SR. PRESIDENTE(Mauro Benevides) - Concedo a
camente _porque o relatório que- S. EX~ fez e apres_entou a palavra ao nobre Líder.
esta Casa pOde servir-de base aos _seus Colegas para examiO SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE.
- narem, discutirem e aprOvarem o projeto.··
Para
encaminhar. Se revisão do orador.) - Sr. Presidente,
No momento em que um Senador apres-enta um parecer
Srs.
_Senadores:
oral, se ele diz apenas "sou- a favor", não sabemos a que
A matéria que estamos examinando é _d~ _maiq~ imporele é favorável. Mas S. Ex~ fez questão de discutir, de mostrar
tância
e- nasCeu eXatamente de um estudo muito profundo
ponto por ponto, tudo o -que o ·proJetO -apre_s-entàVa;pàrã
ser examinado, discutido por seus COlegas e, agora, certa~ e muito "detalhado do nosso companheiro Ronan Tito.
A_ matéria mereceu muita- atenção ne~ta Casa e ainda
mente, aprovado.
foi eni-iQUedda Com- o -relatóiiõ e O·pãreCer dO S-enâdor Couti~
Por essa razão, fiz- questão de pedir a palavra para levar
nho Jorge.
as minhas homenagens a S: Ex•, por ter dado esse exemplo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A PresiFoi o primeiro parecer apresentado hoje. Espero que todos
os Relatores acompanhem o exemplo e dêem, pelo menos, dência faz uma breve interrupção no pronunciamento do Senaum mínimO de condições de sabermos o que estamos votando. dor Cid Sabóia de Carvalho para consultar a Casa se concorda

·um
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com a prorrogação desta sessão, por 60 minutos~ Outras serão
certamente convocadas, após esta, para o exame de proposições importantes sobre que o Senado terá. que de~~berar.
Continua com a palavra o Senador C1d Sabó1a de Carvalho.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO_; De tal sorte,
Sr. Presidente, que o Senador Coutinho J~rge mostrOu o sign~
ficado prático dessa especificação do destmo dos 1 ecursos onginados por adicioat tarifário criado pela Lei n 9 7.920, de
12 de dezembro de 1989, e também explicou a criação do
adiciorial da"- tarifa aefop"ortuária e as providêncías que são
adotadas.
_
Por isso; estou encaniinhando favoravelmente, em nome
da Liderança do PMDB, que também votará a favor da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -,-Em votação.
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o projeto.
A matéria vai ã sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DELE! DA CÁMARA N' 115, DE l991
(n' 5.150/90, na Casa de origem)
Especifica a destinação dos recursos originados por
adicional tarifário criado pela Lei n' 7 .920, de 12 de
dezembro de 1989, que "cria o Adicional de Tarifa
Aeroportuária e dá outras providências".
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cursos a serem alocados por cada uma, parã a· realização das
obras conveniadas.
Art. 29 Esta lei entra em vigor n·a data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 4:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 124, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n' 124, de 1991 (n' 1.913/91, na Casa de origem), de iniciatiVa do Presidente da República, que
dispõe sobre a base de cálculo das contribuições devidas
ao Fjnsocial e ao PIS/Pasep e dá outras providências.
(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos
Económicos.)
SoJicito do nobre Senaqor Oda-cir Sqares o Pâr~~e~ da
Comiss-ão :d~ .A,ssuntos Económicos sobre a matéria.
O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. PÚa emitir parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, a matéria
é oriunda da Câmara dos Deputados, para onde foi encaminhada pelo Senhor Presidente da República e "dispõe sobre
a base de cálculo das contribuições devidas ao FinsoCial e
ao PIS/Pasep" contempladas anteriormente na Lei n<.> 7.799.
A matéria, basicamente, procura carrear recursos para
'! setor agrícola via direcionamento voluntário de operações
de crédito pelas instituições financeiraS em geral.
Ela objetiva também a redução dos custos financeiros
para os agricultores e, ainda, a eliminação da cunha fiscal,
_representada boje pelo Finsocial e PIS/Pasep. Reduz as taxas
de juros praticadas no mercado e promove a redução dos
desembolsos do Tesouro Nacional. Por último, aprovado o
projeto, retroage a 24 de julho de 91, que é exatamente a
data de vigência da Lei n' 7.799, de 10 de julho de·1988.
__Q_ parecer da Comissão de Economia é pela sua juridicidade, sendo favorável à aprovação da matéria.
'
E o parecer.
_O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em 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 projeto vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:

O Congresso Nacional decreta:
Art. t' Os recursos originados pelo adicioria] tarifário
criado pela Lei n'7.920, de 12 de dezembro de 1989, e incidentes sobre as tarifas aeroportuárias referidos no art. 39 da Lei
n' 6.009, de 26 de dezembro de 1973, serão destinados especificamente da seguinte forma:
.-_
I - 80% (oitenta Por cento) a serem utilizados direta~
mente pelo Governo Federai, no sistema aeroviário de interesse federal;
II- 20% (vinte por cento) destinados à aplicação nos
Estados, em aeroportos e aeródromos de interesse regional
ou estadual, bem como na conset:_l:lção d_~ se_us planos aeroviários.
§ 1P As tarifas aeroportuárias a que se refere este artigo
abrangem somente as tarifas de _em_barque~ <;te pouso, de per~
manência, de armazenagem e capatazia, nã.o incídindo sobre
as tarifas de uso dos awo1ios ã navegação aérea- e das telecomunicações.
§ 29 A parcela de 20% (vinte por céntO) especificada
neste artigo constitUirá o_ suporte fiflanceiro de uffi Programa
Federal de Auxílio a Aeroportos a ser proposto e "instituído
de acordo com os Planos Aeroviários Estaduais estabelecidos
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 124, DE 1991
através de convênios celebrados entre os GOVernos Estaduais
(n' 1.913/91, na Casa de origem)
e o Departamento de A viação Civil, do MinistériO da Aero(De iniciativa do Senhor Presidente da República)
-- -- - -náutica.
Dispõe sobre a base de cálculo das contribuições
§ 39 Serão contemplados com recursos dispostos no padevidas
ao FINSOCIAL e ao PIS!Pasep e dá outras
rágrafo anterior os aeroportos estaduais constantes do~ Planos
providências.
Aeroviários, e que sejam objeto de convênio _espe_cífico firmado entre o Governo Estadual interessado e o Departamento
O Congresso Nacional decreta:
de Aviação Civil, do Ministério da Aeronáutica.
_ Art. 19 A pessoa jurídica tributada pelo imposto sobre
§ 4" Nos convênios de que trata o parágrafo anterior
a renda poderá reduzir a base de cálculo das contribuições
deve constar cláusula de definição da contrapartida que deve devidas ao Fundo de Investimento Social - Finsocial e ao
ser atribuída às partes, correspondendo ao percentual de re-. PIS/Pasep, media~te estorno da receita que tiver incluída na
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mesma base, produzida pelos títulos emitidos por entidades
de direito público, que permanecerem- sob sua titularidade,
ininterruptamente, por m·ais de 28 (vinte e oito) dias.
§ ro No caso das instituições autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil, poderá ser excluída da base
de cálculo das contribuições referidas a receita produzida pelos
títulos emitidos por entidades de direito público, independena
temente do prazo de permanência sob titularidade daquelas,
ficarido essa exclusão lirriif3da ao valor dos· rendimentos apro·
priados em cada período.
§ 2<:> O disposto neste artigo aplica·se·aos títulos emitidos e operações efetuadas a partir da data de vigência .desta
lei.
§ 39 Fica vedado deduzir da base de cálculo das contribuições de que trata este artigo os encargos com a captação
de recurs_os de terceiros, qualquer que seja a fornia: ã.Plicados
na aquisiçãCfde títulos da espécie.
Art. zo As instituições financeitáir J:,-oderão excluir da
base de cálculo das contribuições devidas ao Fins.ociã.l e ao
PIS/Pasep as receitas produzidas em operações vinculadas ao
crédito rural, nos termos da regulamentação em vigor,
§ I' Fica vedada a dedução da base de cálculo das contribuições de que trata este artigo da variação monetária passiva dos recursos captados do público destinados a operações
de crédito rural.
§ 2~'- O disposto neste artigo aplica.:se às operaÇões contratadas a partir da data de vigência desta lei, bem como
as operações co-ntratadas anteriormente, desde que vinculadas
ao custeio da safra de verão 1991-92.
Art. 3~' As instituições financeiras poderão excluir da
base de cálculo das contribuições devidas ao Finsocial e ao
PIS/Pasep as receitas produzidas em operações de empréstimo
e de financiamento realizadas com pessoas jurídicas, com prazo não inferior a 30 (trinta) dias.
§ 19 O disposto neste artigo aplica-se às operações contratadas a partir da vigência desta lei.
§ 2~ Fica vedada a dedução da base de cálculo de que
trata este artigo dos encargos com a captação de recursos
de terceiros, inclusive em operações de repasse e refinanciamento, destinadas à aplicação nas operações menciOnadas no
caput deste artigo.
Art. 4"' Os dispositivos abaixo, da Lei n9 8.212, de 24
de julho de 1991, passam a vigorar com ã seguinte redação:
I - a alínea a do inciso V do art. 12:
"Art. 12.

v- .............................~~--~"··~·<o .. ~•.~.-

3) a pessoa física, proprietária ou não, que explora

a atividade agropecuária, pesqueira ou de eXtração mi~
neral- garimpeiro -cm caráter permanente--ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos
e com o auxílio de empregados, utilizados a qualquer
título, ainda que de forma não contínua;"
II- o inciso VII do art. 12:
"Art. 12.
VII- como segurado especial: o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o pescador
artesanal e o assemelhado, que exerçam essas ativida·
des individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventUal de terceiros, bem
como seus respectivos cónjuges OU -compaiiheiros e fi-
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lhos maiores de 14 (quatorze) anos ou a eles equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com
o grupo familiar respectivo."
III -o título do Capítulo VI;
"Da Contribuição do Produtor Rural e do Pescador."
IV -incluir o seguinte incis_O III no arC21:
"Art. 21.
,-, ,-,, •• • • • •'• • • • • • • • • •• • " ' • • • ••,.'; ,;-, ,,-;,, • ••••u• • ••••

H~•••

;,

III - 3% (três pó r cento) da receita bruta proveM
niente
da comercialização de sua produção, quando
1
se tratar de contribtiin~e autônomo garimpeíro."
V -o§ 2' do art. 25:
"Art. 25.

............................ .........................................
-.~

Integram a produção, para os efeitos deste
artigo, os produtos de origem animal ou vegetal, em
estado natural ou submetidos a processos de beneficiamento ou industrialização rudimentar, assim ·compreendidos, entre outros, os processos de lavagem, limpeza, descaroçamento, pilagem, de_scascamento, lenhamenta, pasteurização, resfriamento, secagem, fermentação, embalagem, cristalização, fundição, carvoejamenta, cozimento, destilação, moagem, torrefação,
bem como os subprodutos e os resíduos obtidos através
desses processos."
Parágrafo ÓrtÍco. - As alterações introduzidas por este artigo vigoram, retroativaf!leli_te, à data de entrada em vigor
da Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991.
Art. 5"' Esta lei entra em vigor n-a data de sua publicação.
- Art. 69 Revogam -se as disposições em contrário.
§ 2"'

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item S:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 139, DE 1991

(Em regime de urgência, nos termos -do art. 336,
c, do RegirÍlento Interno)
Discussão, em turno úrti:co; do Projeto de Decreto
Legislativo n' 139, de 1991 (n' 47/91, na Cãmara dos
Deputados), que aprova a adesão do Brasil ao Programa COSPAS-SARSAT, de localização, busca e salvamento_: de__ aeronaves ~ _embarcaçQes sinistradas, por
meio de_sinais de satélites, bem como a concessão de
crédito anual no valor de dez mil dólares norte-americanos ao orçamento do MinistériO -da Aeronáutica,
de modo a permitir o cumprimento das novas obrigações financeiras-advindas da adesão. (Dependendo de
parecer da ComisSão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional)
Concedo a palavra ao nobre Senador Elcio Álvares para
proferir par~~er. _
__ _ _
O SR. ELCIO ÁLVARES (PFL _: ES. Paraproferir parecer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente-; Srs. Senadores:
O Projeto de Decreto Legislativo n' 139/91 "apwva a
adesão do Brasil ao Programa COSPAS-SARSAT, de localização, busca e salvamento de aeronaves e embarcações sinistradas, por meio de sinaiS-de satélites, bem como a concessão
de crédito anual no valor de dez mil dólares norte-americanos
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ao orçamento do Ministério da Aeronáutica, de modo a per~
mitir o cumprimento das novas obrigações financeiras advin~
das da adesão".
O Decreto é constituído de quatro artigos, todos eles
dando exatamente o disciplinamiútto da ementa ora lida.
Nós o examinamos quando à jufiàíciâã.de e não encon·
tramas qualquer óbice, razão pela qual opinamos favoravelmente à sua aprovação.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer
do nobre Senador Elcio Álvares é favorável à matéria.
COmpletada a instrução, -passa~Se-à discussão do projeto,
em turno único.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
_ _
Os Srs~ _SenadoZ.cs que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
.
.
O projeto vci.fa Coinissão Diretora para redação final.
É O- seguinte o projeto aprovado:
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- So~re a mesa, parecer da Comissão DiretOra, ofereúndo a redação final
da matéria que vaf:Sá lido pelo Sr. 1" Secretário.
É lido o seguinte:
PARECER N• 555, DE 1991
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n• 139, de 1991 (n• 47, de !991, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Decreto Legislativon• 139, deJ991 (n' 47, de 1991, na
Câmara dos Deputados), que aprova a adesão do Brasil ao
Programa COSPAS-SARSAT, de localização, busca e salvamento de aeronaves e embarcações sinistradas, por meio de
sinais_ de satélites, bem como a concessão de crédito anual
no valor de dez mil dólares norte-americanos ao orçamento
do Ministério da Aeronáutica, de modo a permitir o cumprimento das novas obrigações financeiras advindas da adesão.
Sala de Reuniões da Comissão, 12 de dezembro de 1991.
- Mauro Benevides, Presidente - Alexandre Costa, Dirceu
CBrneiro, Relator Racliid S8Idãnha Derzi
ANEXO AO PARECER N• 555, DE 1991
Faço saber que o Congresso -NaciOnaf ã:provOu, e eU,
Presidente do Senado Federal, nos termos_ do
art. 48, item 28, do-Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N'
, DE 1991
Aprova a adesão do Brasil ao Programa COSPAS~
SARSAT, de localização, busca e salvamento de aerona~
ves e embarcações sinistradas, por meio de sinais de
satélites, bem como a concessão de crédito anual no
valor de dez mil dólares norte-americanos ao orçamento
do Ministério da Aeronáutica, de modo a permitir o
cumprimento das novas obrigações financeiras advindas
da adesão.
Art. 1"' É aprovada a adesão do Brasil ao Programa
COSPA.S-SARSAT, de localização, busca e salvamento de
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aeronaves e embarcações sinistradas, por meio de sinais de
na condiç~o de Provedor de Segmento Terrestre.
Art. 2" O Poder Executivo fará constar da proposta
de Orçamento Geral da União, encaminhada anualmente ao
Congresso Nacional, dotação orçamentária necessária ao cumprimento das obrigações finance-iras advindas da adesão a que
se refere o art. 1" des.te Decreto-Legislativo.
c-Art. 39 Estão sujeitos à aprov<ição do Congresso Nacional quaisquer atas que possam resultar em modificações quanto ao ato de adesão e quanto à condição de Estado-parte
do Pro~rama, ou que iinpliquem na alteração das obrigações
finance1ras dela decorrentes, e que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao património nacional, atendendo
ao disposto no art. 49, inciso I, da Constituição Federal.
Art. 4" Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
~atélites,

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro _a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação
O 'SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 6:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 266, DE !991
(Em regilne de urgência, nos termos do art. 336,
c, do Regi~ento Interno.)
Discussão, em turno único. do Projeto de Lei do
senado n"266, de 1991, de autoria do Senador Maurício
Corrêa, que dispõe sobre a utilização, pelo Governo
do Distrito Federal, dos órgãos de Segurança Pública
de que trata o § 49 do art. 32 da Constituição Federal,
tendo:
PARECER sob n'' 494, de 1991, da Comissão
- - ..-..-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável
ao· projeto com as Emendas n"'~ I e 3 que apresenta;
e pela rejeição da de n9 2, com voto em separado do
Senador Valmir Carnpelo.
Sobre a mesa, emenda substitutiva que será lida pelo
Sr. 1"' Secretário.
É lida a seguinte
EMENDA N• 4 (SUBSTITUTIVO DE PLENÁRIO)
, llispõe sobre a utilização pelo Governo do Distrito
Federal das Polícias Civü e Milit3.r e do Corpo de Bom~
beiros Militar de_ ql.!e trata o § 49 do art. 32 _da Consti~
tuição Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1"' A utilização, pelo Governo do Distrito Fedeál,
das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros Militar
do Distrito Fedá31 será procedida de conformidade com o
disposto nesta Lei, observados os prindpios estabelecidos na
Constituição Federal e as competências de cada um desses
órgãos de segurança pública, definidas em leis específicas.
Parágrafo único. Os órgãos referidos neste artigo serão
utilizados em condições consideradas normais, para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
. património do Distrito Federal e da União, nessa Capital.
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Art. 2o Em caso de grave comprometimento da ordem
pública e durante a vigência -de estado de defesa, estado de
sítio e de intervenção no Distrito Federal, a Polícia Civil,
a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito
Federal serão utilizados pelo Governo Federal, mediante ato
do Presidente da República, no qual serão indicadas as subordinaç6es temporárias para fins operacionais. Art. 3_~ __ Compete ao Governador, ouvido o Ministro da

Justiça, nomear o dirigente da Polícia Civil e os comandantes
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito
Federal, bem como estabelecer as medidas necessárias ã .cirti-=-

culação e coordenação operacional destes órgãos, visando ã
eficiência e eficácia- da Segurança Pública do Distrito Federal.
Art. 49 O Governador do Distrito Federal proporá ao
Presidente da República, sempre que houver motivos justificáveis, projeto de lei alterando a organízação dos órgãos de
segurança pública do Distrito Federal.
Art. 59 O Orçamento diUDJáO-consignará, em anexo
próprio; as dotações destinadas à Polícia Civil, à Polícia Militar
e ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.
§ 19 Os órgãos referidos neste artigo submeterão suas
propostas orçamentárias ao GOvernador do Distrito ·Federal,
que as encaminhará ao Ministério da Justiça, observada a
legislação específica.
~
§ 29 Os ói"gàos de que trata esta Lei ficam Jllrisdicionados ao Tribunal de Contás da União, para efeito de prestação de contas, bem como de apreciação da legalidade de ates
de admissão de pessoal, de _aposentadoria, de reserva, de
reforma e de pensão.
Art. 6" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 79 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A proposição visa a regulamentar o disposto na Consti~
tuição Federal acerca: das Polícias Civil e Militar e do Corpo
de Bombeiros Militares. Pequenos senões formais estão a exigir, contudo, que esta Casa ofereça, no interesse geral e para
o bem da União e do Distrito Federal, substitutivo. O que
se submete à decisão_do Plenário é, quase integralmente,
reprodução do PLS n9 266/91, do eminente Senadm: Maurício
Corrêa, tal como relatado pelo ilustre Senador Francisco Rollemberg e adotado pela CCJC/SF. Algumas contribuições
redacionais e, no mérito~Tãcilitadoras de sua operacionalidade
futura, são incluídas, sem prejuízo e, pelo contrário, em benefício de todos os interessados.
2 - Indiscutivelmente, as polícias Militares e corpos de
bombeiros Militares subordinam-se, ]iifitame_~te com as polícias civis, aos Governadores dos EstadQs, do Distrito Federal
e dos Territórios. Este é o mandamento incoostestável que
o § 6° do art. 144 contempla.
3 -EntretantO, por força do art. 21, inciso XIV, compete
à União organizar e manter essas entidades, no Distrito Federal; o art. 132, § 49 , da Lei Suprema, determina que lei federal
disponha sobre a utilização, pelo Governo do Distiito Federal,
dessas polícias, estipulando, no caso do Distrito_ Federal, de
subordinação e utilização sui generis.
4- Assim, piopõe-se que os referidos órgãos do Disfrito
Federal sejam utilizados em condições consideradas normais
pelo Governador dessa unidade federativa, e, em caso de
grave comprometimento da ordem pública, o sejam pelo Governo Federal.
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5 -As regras de nomeação dos responsáveis e as rotinas
orçamentárias são propostas de modo simples e prático, conci·
liando os mandamentos constituciona"is aplicáveis.
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1991. - Senador
Valmir Campelo.
O. SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro, para emitir parecer.
O SR. JONAS PINHEIRO (PTB- AP. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
trata-se de um substitutivo do nobre Senador Valmir Campelo
ao Projeto de Lei do nobre Senador Maurício Corrêa. Na
verdade, o substitutivo pouco altera o projeto origirial, qUe
dispõe sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal,
das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiro, de que
trata o § 4' do art. 32 da Constituição Federal.
É, na verdade, uma regulamentação do que está prescrito
na nossa Constituição.
-·
Examinado detidamente, opino favoravelmente pela
aprov-a-ção-do substitutivo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer
_ ~ favorável.
Em discussão o projeto, substitutivo e as- emendas, em
turno único.
O Sr. Maurício Corrêa - Peço a palavra para discutir,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Para discutir.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, este é um projeto que regulamenta o § 49 do art. 32
da Constituição Federal que, inclusive, foi ali colócado, na
ocasião em que eu fazia parte do grupo do Senador José
Richa, na época da Constituinte. Realmente, o projeto tem
o objetivo de permitir que a organizã.ção policial de Biasília
possa atender às necessidades de segurança da capital da República, inclusive em nível institucional.
Na verda4~,_este Sll:bstitutivo é .o projeto origiriário que
eu_h,avia elaborado, inclusive, com _aJgu~as_ sugestões d~ um
eminente asses-sor- da época da Constituinte, e que hoje está
trabalhando com o Ministro Jarbas Passarinho. De sorte que
não inova, pelo contrário, restabelece que era realmente o
projeto inicial.
Portanto, Sr. Presidente, _eu me manifesto inteiramente
favorável â matéria, porque, na verdade, é o projeto que
apresentei alterado com algumas modificações.
Encaminho favoravelmente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Continua
em_ discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra,
encerrO" a
· -- - ·- -- -- --- - - ---Em votação o substitutivo,-·que te-m--preféfênda -regim-ental.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram_permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o substitutivo, ficam prejudicãdós -o projeto
e as emendas a ele oferecidas.
.
A matéria vai à ComiSsão Diretora para redação final.
discussão~
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, redação final qUe será lida pelo Sr. 1o Secretário.
É lida a seguinte
__ _
PARECER ~:• 556, DE 1991
Comissão Diretora
Redação do vencido para o turno suplementar do
Substitutivo do Projeto de Lei do Senado n11 266, de
1991.
A Comissão Diretora apreserlta a Ú~dação do vencido
para o turno suplementar do Substitutivo do Projeto de Lei
do Senado n' 266, de 1991, que dispõe sobre a utilização,
pelo Governo do Distrito Federal, dos órgãos de Segurança
Pública de que trata o § 4• do art. 32 da Constituição Federal.
Sala de Reuniões da Comissão, 12 de dezembro de 1991.
- Mauro Benevides, Presidente - Dirceu Carneiro, Relator
- Meira Filho - Iram Saraiva - Rachid Saldanha Derzi.
ANEXO AO PARECER N• 556. DE i99T-

Dispõe sobre a utilização, pelo Governo do Distrito
Federal, das POlícias Civil e Militar e do Corpo de Bom~
beiras Militar de que trata o § 49 do art. 32 da Constituição Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. lP A utilização, pelo Governo do Distrito Federal,
das Polícias_Civil e Mílitar e do Corpo de Bombeiros Militar
do Distrito Federal, será procedida de conformidade com o
disposto nesta Lei, observados os princfpios estabelecidos na
Constituição Federal e nas competências de cada um desses
órgãos de segurança pública, definidas em leis específicas.
Parágrafo único. Os órgãos referidos neste_artigo serão
utilizados em condições consideradas normais, para a preser~
vação da ordem pública e da incolumidade das pe_ssoas e do
património do Distrito -Federal e da União, nessa Capital.
Art. 2~ Em caso_ de grave comprometimento da ordem
pública e durante a vigência de estado de defesa,_ estado de
sítio e de intervenção no Distrito Federal, -a Polícia Civil,
a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito
Federal serão utilizados pelo Governo Federal, mediante ato
do Presidente da República, no qual serão indicadas as subor~
dinaçóes temporárias--para fins operacionais.
Art. 3~ Compete ao Governador, ouvido o Ministro da
Justiça, nomear o dirigente da Polícia Civil e os comandantes
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito
Federal, bem como estabelecer as medidas necessárias à arti~
culação e coordenação operacional destes órgãos, visando â
eficiência e eficácia da Segurança Pública do Distri~o Federal.
Art. 49 O Governador do Distrito Federal proporá ao
Presidente da República, sempre que houver motivos justificá~
veis, projeto de lei alterando a organização dos órgãos de
_ _
__ .
segurança pública do Distrito Feder~l.
Art. s~ O Orçariiento da União consignará, em anexo
próprio, as dotações destinadas à Polícia Civil, à Polícia Militar
e ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.
§ lP Os órgãos referidos neste artigo submeterão suas
propostas orçamentárías aó "Governador do Distrito Federal,
que as encaminhará ao Ministério da Justiça, observada a
______ _
legislação específica.
§ 29 Os órgãos de que tratá esta lei estão jurisdicionados
ao Tribunal de Contas da União, para efeito de prestação
de contas, bem como de apreciação da legalidade de atos
de admissão de pessoal, de aposentadoria, de reserva, de
reforma e de pensão.
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Art. 6~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi~
cação.
Art. i 9 Revogam~$e as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
Q SR. PRESIDÉNTE (Mauro Benevides)- Item 7.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 102, DE 1991
(Em regime de urgênciã., nos ferinos dO ãft. 336,
c, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'1102, de 1991, de iniciativa da Comissão Diretora,
que institui o Sistema Integrado_ de Saúde- SIS.
Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. 1"' Secre~
tário:
São lidas as seguintes.
EMENDAN• I
Art. 1~ Ê instituído o Sistema Integrado de Saúde SIS, destinado a gerir e implementar o plano de assistência
à saúde dos servidores do Senado Federal, dos órgãos S':lpervisionados, Cegraf e Prodasen e seus dependentes.
Art. 2~ O Sjstema Integrado de Saúde reger-se~á pelo
Regulamento anexo à esta Resolução.
Art. _3 9 _ Incumbe à Comissão Diretora do_Senado Fede~
ral aprovar as medidas e normas complementares necessárias
à implantação e desenvolvimento do Sistema Integrado de
Saúde -SIS.
Art. 4"' Esta Resolução entra em_ vigor em 1<1 de março
de!992.
Art. 59 Revogam-se as dispoSiçõeS em contrário, especialmente o Ato nq 09/86 da Comissão Diretora.
REGULAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE 5AÚDE-SIS
TÍTULO I
Disposições Preliminares
CAPÍTULO I
Do Sistema lnte~rad<.- de S_aúde
Art. I' O Sistema de Saúde- SIS- objetiva proporcionar aos serv·idores do Senado Federal e órgãos Supervisionados integrados- Prodasen e Cegraf- e a seus d~pen
dentes a assistência unificada com vistas ao fratamento, preven_ção e recuperação da saúde me_diante modelo associati~
vista.
Art. 29 O Plano de Assistência, mantiao pelo Sistema
Integrado de Saúde- SJS, consistirá de:
I -_serviços próprios da Subsecretaria de Assistência Mé~
dica e Social do Senado Federal - SSAMS, nos limites de
sua disponibilidade e capacidade operativa sem ônus para
o servidor;
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II -serviços prestados por instituições públicas ou privadas e por profissionais liberais ajustados, conveniados ou contratados, com participaÇão financeira do servidor; e
III -serviços prestados por profísSionais liberais e -instituições públicas ou privadas de livre escolha do s_ervidor.
Art. 3" A Assistência prestada pelo Sistema Integrado
de Saúde - SIS, não exclui a utilizaÇão dos serviços e benefícios proporcionados pela previdência social.

CAPÍTULO II
Dos Beneficiários
Art. 4~ São beneficiários diretos do Plano de Assistência, desde que regularmente inscritos-, todos os servidores ativos e inativos e os pensionistas vinculados ao Senado Federal,
desde que estejam em pleno gozo de seus direítOs, bem como
seus respectivos dependentes.
Art. 5o S_ão dependentes diretos do servidor:
I - o cônjuge;
I I - o companheiro ou companheira com coabitação por
tempo superior a dois anos ou existência de filho em comum;
III- os filhos de qualquer condição menores de 21 (vinte
e um) anos, ou os inválidos, de qualquer idade;
IV -os pais;
V- os filhos de qualquer condição, menores de 24 (vinte
e quatro) anos e dependentes económicos, que estejam Cursando estabelecimento de ensino;
VI- o enteado, observadas as mesmas condições estabelecidas nos itens III e V;
VII- o menor que, por decisão judiciãl, se encontre
sob sua guarda, de seu cónjuge ou companheiro.
Parágrafo único. Os dependentes referidos nos iilcisos
IV a VII para serem inscritos e mantidos no Plano de Assistência deverão atender, cumulativamente, às seguintes cond~~
ções:
a) dependência económica exclusiva do servidor, assim
entendida a inexistência de renda própria superior a -2 (dois)
- --'r_
salários mínimos;-b) comprovação de que reside com o titular ou em imóvel
deste ou por ele mantido; e
c) estar inscrito no Senado Federal para fins de Impostos
de Renda na qualidade de dependente do servidor.
Art. 6r São dependentes indiretos do servidor:
I - pais, filhos e enteados quando não enquadrados na
hipótese prevista no parágrafo único do art. s~;
I I - sogro e sogra;
III- netos;
IV- irmãos; e
V- outros parentes legalmente reconhecidos.
§ 19 O servidor poderá inscrever no Plano de Assistência até quatro dependentes indiretos, admitindo-se a alteração das inscrições após dois anos e a substituição, a qualquer
tempo, do dependente que vier a falecer.
§ 29 O dependente indireto, inscrito no Plano de Assistência~ poderá utilizar-se das entidades e profissionais ---nele
credenciados apenas para consultas médicas, exames laboratoriais e radiológicos.
§ 39 Caberá ao servidor a responsabilidade do reembolso da totalidade das despesas realizadas, pelo dependente
indireto por ele inscrito, acrescida da taxa de administração
de 8% (oito por cento).
§ 4~ O regime de livre escolha e de ressarcimento de
despesas não se aplica ao dependente indireto.
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§ S<:i O servidor que promover a inscriçáo de dependentes indiretos responderá, por -si e-seus herdeiros, pelos
prejuízos morais ou materiais causados pelo uso indevido das
credenciais que lhe tiverem sido fornecidas.

CAPÍTULO III
Da Inscrição, do Desligamento e da Readmissão
Art. 7<> A utilização dos serviços e da assistência proporCionados pelo Sistema Integrado de Saúde - SIS implica
a aceitação, por parte do servidor, das condições estabelecidas
neste Regulamento e normas complementares.
Art. 8" A inscrição do servidor no Plano de Assistência
dar-se-á automaticamente, podendo o mesmo manifestar-se
em contrário mediante preenchimento de formulário próprio,
até 60 (sessenta) dias após o início da utilização dos benefícios
que se efetívará ·a partir de 1~ de março de 1992, sendo-lhe
restituídas as contribuições que tiverem, nesse período, sido
descontadas em sua folha de pagamento.
Parágrafo único. O seividor que se desligar do Plano
de Assistência fará jus ·ap-e-nas ao- atendimento ambulatorial
prestado pela Subsecretaria de Assistência !'viédica e Social
-SSAMS.
Art. 9-:> A inscrição em data posterior à estabelecida
no art. 8!' implica na observância .dos_ seguintes prazos de carência:
I - trinta dias para consultas médicas e exames complementares;
I I - noventa dias para internação hospitalar;
III- cento e vinte dias para tomografias computadorizadas, ressonância magnética e exames radiológicos intervencionistas;
IV- duzentos e quarenta dias para atendimentos obstétricos e cirurgias ginecológicils;
V- doz_e meseS para os casos de internação em UTI
(Unidade de Terapia Intensiva), UTIN (Unidade de Terapia
Intensiva Neonatal), cirurgia plástica reparadora e cirurgia
cardiovascular.
_§ 19 Os prazos de carência estabelecidos nos incisos I
a V, são dispensados nos casos de acidentes pessoais e de
emergência.
§ 29 A inscrição de dependentes será efetuada mediante
soJicitação do servidor, apos atendidas as exigências previstas
neste Regulamento.
Art. 10. Perde a condição de beneficiário do Plano de
Assistência o serVidor que cometer falta grave na utilização
dos benefícios.
§ 19 São consideradas faltas graves:
a) deixar a descoberto eventuais débitos para com o PlanO de
Assistência, durante 90 (noventa) dias consecutivos;
b) descumprir as disposições deste Regulamento, ou utilizá-las com fins lucrativos- ou em benefício de terceiros.
§ 29 O cancelamento da inscrição do servidor, no caso
deste artigo será proposto à Administração do Plano de Assistência pelos setores competentes.
Art. 11. O servidor que: por qualquer motivo, tiver
cancelado a sua inscrição no Plano de As$istência, deverá.
devolver toda a documentação em seu poder, sob pena de
se obrigar a ressarcir com o acréscimo de 30% (trinta: por
cento) de tnulta, todas as despesas referentes ao uso indevido,
mesmo que feitos após sua exclusão.
Art. 12. O cancelamento da inscrição a pedido do servidor se dará no mês subseqüente à ·solicitação, após total quita·
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ção dos débitos existentes a devolução dos dOcumentoS em
seu poder.
Art. 13. O cancelamento da inscrição do servidor no
Plano de Assistência, não lhe garante, após o prazo g~_e lhe
é deferido, a devolução de mensalidades já recOfhidãs.
Art. 14. O servidor, no caso do disposto no art. 12,
poderá solicitar sua readmissão ao Plano que, se-aceita, o
sujeitará aos prazos de carência previstos no art. go e ao paga·
menta de taxa correspondente a duas vezes o valor do rateio,
-no mês da readmissão.

TÍTULO II
Da Assistência Médico-Hospitalar e Ambnlatorial
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 15. A assistêrici3. médico-hospitalar e ambulatoríal
será prestada nos termos do art. 2P e compreenderá as seguintes modalidades:
I - atendimento ambulatorial e/ou hospitalar;
I I - meios de diagnóstico complementares, meios especiais de tratamento_ clínicos e cirúrgicos;
III- tratamento psiquiátrico;
IV- tratamento fisioterápico;
V- assistência fora do Distrito Federal quando caracterizada a emergência ou a inexistência de condições técnicas
locais;
VI -consultas clínicas, sem ~nus para- o ServidOr, na
rede de profissionais credenciados, no total de 12/ano (doze/
ano) por núcleo familiar, não cumulativas.
Art. 16. Excluem-se de amparo pelo Plano de Assistência:
·· ·
- --·
----·
I - procedimentos médicos experimentais ou não éticOs;
I I - tratamentos clínico ou cirúrgico para controle da
natalidade ou que visem à esterilidade i
_
III- cirurgia, cuja finalidade seja mudança· de sexo ou
inseminação artificiãl;
__
IV- cirurgia para correção de miopia e de hipermetropia;
V- tratamento clínicos e/ou cirúrgicos q~ja finalidade
precípua seja rejuvenecimentO ou repouso;
VI -atendimento médico e cuidados de enfermagem a
domicílio;
VII- aparelhos estéticos de substituição ou complementares de função, como óculos, lentes de contato, lentes intra-oculares, aparelho de surdez, rim artificial, prótese, marcapasso e outros;
.
-- VIII -internações em casos de moléstia infecto-contagiosa de notificação compulsóiia sujeiút a isolamento, tratamento de acidente de trabalho ou doenças profissionais, de
responsabilidade do poder público;
IX - despesas com produtos famacêuticos fora do atendimento e/ou período de internação hospitalar;
X -tratamentos clínicos ou cirúrgicos realizados fora do
País;
XI- gastos hospitalares extraordinários, inclusive aqueles referentes ao acompanhante.
§ 1~' Os casos não mencionados neste artigo terão cobertura normal, desde que aprovados pela perícia médica do
Plano de Assistência.
§ 2Q O disposto no parágrafO anterior se aplica à cirurgia
plástica reconstrutora ou restauradora da aparência, quando
efetuada exclusivamente para restaurar funções em órgãos,
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regiões e membros lesados em decorrência de acidente ou
enfermidade.
.
..
.
_
§ 39 Caberá aQ Conselho de Supervisão do Sistema Integrado de Saúde - SIS estabelecer inclusões ou exclusões
de procedimento sujeitos a autorização prévia.
CAPÍTULO II
Do Atendimento
Médico-Hospitalar e/ou Internações
Art. 17. O beneficiário -do Sistema Integrado de
. Saúde - SIS, diante da necessidade de tratamento, deverá
dirigir-se a um profissional ou iristituição credenciada.
Art. 18. O profissional ou instituição credenciada~ salvo nos casos de emergência, somente dará início ao tratamento
após a emissão de Guia de Atendimento- GA respectiva.
Parágrafo úniCO: Nos casos de urgência comprovada,
que impliquem internação imediata para- tratamento clínico
ou cirúrgico, o b~neficiário adotará, por iniciativa própria,
as providências que lhe forem exigidas na ocasião e a Guia
de Atendimento - GA deverá ser emitida em prazo máximo
de dois dias útei~.
_,
_ __ __
_
__
Art. 19. A transferência de ate;ndimento de _um para
outro profissional ou instituição credenciada, poderá ocorrer
por autorização da Administração do Plano de Assistência _
a -pedido do beneficiário Ou do profissional inicialmeriie encarregado do atendimento, assegurada a quitação das etapas cum·
pridas.
_
.
Art. 20. A interrupção do tratamento por iniciativa do
beneficiário será considerada abandono, -~_ssegurada a rell1U·
neração ao profissional ou instituição pelos trabalhos já efetua~
1

dos.~··

.~

~···

~~

···~··

~~··/

. Art. 21. O benefi<;iário poderá utilizar por livre escolh~
os serviços de profissionais e institúições fora da rede credeljciada.
Parágrafo único. -NOs casOs cteste artigo, o ressarcimejJ.to __das despesas, mantidas a participação fiilanceira do seri'Jdor, obecJecerá aos limites e procedimentos previstos nas 'Jfabelas Médicas adotadas pelo Plano de Assistência.
TíTULO III
Da AssistênCia Odontológica
Art. 22. Caberá à Administração do Plano estabelecer
convênios com clínicas e odontólogos autónomos para prestar
assistência odontológica sob a modalidade de pagamento direta. _
_
_
_§ 19 Os orçamentos dos serviços serão pautados por
tabela própria do Plano com base na Tabela da Associação
Brasileira de Odontólogos- ABO, e o pagamento de inteira
responsabilidade do titular, na forma previamente acordada
entre as partes.
§ 29 De acordo com a disponibilidade de recursos, o
Conselho de Supervisão poderá redimensionar o padrão de
assistência odontológica de_ modo a red~zir a participação financeira dos beneficiários no custeio dos ·serviços.
TíTULO IV
Dos Programas Especiais
Art. 23. O Conselho de Supervisão, observadas as dispoD.ibilidades financeiras, poderá autorizar a implementação
de Programas Especiais.
Parágrafo úp.ico. Entendem-se por Programas Especiais
projetas diretamente relacionados com os objetivos do Siste-
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ma Integrado de _Saúde - SIS, a serem definidos e
mentados pelo Conselho de Supervisão.

regula~

TITULO V
Dos Recursos Financeiros
Art. 24. Os recursos financeiros do Sistema Inte_grado
de Saúde - SIS, provêm de participação ·orÇamentária e do
Fundo de Reserva.
§ 1"' A participação orçamentária compreenderá recur~
sos do Senado Federal e de seus órgãos Supervisionados cor~
respondentes a 1,5% (um e meio por cento) do montante
bruto das folhas salariais. § 29 Constituem receitas do Fundo de Reserva:
a) participação dos servidores nas despesas realizadas pe~
los beneficiários;
· ··
b) mensalidades obtidas com base no rateio das despesas
globais do_Sistema Iritegrado de Sãúde =-sls;
c) doações e transferência recebidas; e
d) outras receitas, inclusive rendimentos e aplicações fi~
nanceíras.
Art. 25. Caberá à Secretaria Executivãdo Sistema ln te~
grado de Saúde - SIS, estabelecer mensalme_nte o_ valor da
contribuição dos servidores, decorrente do ~ate10, após submetê~ lo à aprovação do Conselho de Supervisão.
Parágrafo únicO. A contribuição mensal é d~_ caráter
obrigatório, não podendo seu valor ultrapassar 300 CH (Coeficiente de Honorários Médicos estabelecidos na tabela da
AMB) ou outro índice que o substitua.
_
Art. 26. A participação do servidor na cobertura das
despesas médico~ hospitalares dar-se~á com base nas seguintes
faixas de contribuição:
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TÍTULO VI
Da Administração do Plano e das Competências
CAPÍTULO!.
.
Disposições Gerais
Art. 28. O Sistema Integrado de Saúde- SIS será diri~
gido por um Conselho de Supervisão, que contará com uma
Secretaria Executiva.
§ 1~ O _Conselho de Supervisão do Sistema Integrado
de Saúde - SIS é constituído pelos seguintes membros:
a) Membro da Comissão Díretora, COmo Presidente;b) Diretor da SSAMS, como_Vice-Presidente;
c) Diretor ExecutivO do Cegraf;
d) Diretor Executivo do Prodasen; e
e) Dirigente do órgão Operacionafizador.
§ 2~ A Secretaria Executiva é composta pelo Diretoria
e pelo Núcleo de Controle e Fiscalização.
CAPÍTULO II
Das CQlllpetências

Art. 29. Ao Conselho de Supervisão do Sistema Integrado de Saúde - SIS compete:
.
I - estabelecer, segundo a orientação fixada pela Comissão Diretora do Senado Federal, as diretrizes e normãs da
política de ação do Sistema Integrado de Saúde - SIS;
II- apreciar e submeter à aprovação da Comissão O iretora previsão da participação do Senado, Cegraf e Prodasen
essenciais ao Sistema Integrado d€l Saúde- SIS;
III- apreciar e submeter à Comissão Diretora a prestação de contas trimestral e relatório anual das atividades do
Sistema Integrado de Saúde- SIS;
IV- aprovar a celebração de convênios, ajustes e contratos de serviços destinados ao tratamento, prevenção e recuperação da saúde;
V- solicitar, dos órgãos integrantes do Sistema ln te~
grado de Saúde- SIS, a cessão de espaço físiCo, mobiliário,
_______.:.:;.::.::~.;.....-------;-;:;;;;-;;;-;--- ·-·equipamento e pessoal necessários à instalação e execução
do Plano de Assistência; .
VI -supervisionar a implantação e execução do Plano
de Assistência;
VII- autorizar a abertura de conta bancária__ em nome
do órgão operacionalizador, específica para o Sistema Inte~
grado de Saúde - SIS, em instituição financeira oficial Caixa Económica Federal e/ou Banco do_ Brasil, a qual será
§ 19 A distribuição dos titulares por nível de partici~ movimentada mediante assinatura do Diretoi da Secretaria
pação será determinada em função da_chlssificação por faix-as Executiva do Sistema Integrado de Saúde - SIS e do Diri~
de rendimento, mediante ato do ConselhO de Supervisão.
gente do órgão Operacionalizador ou se-us substitutos legais
§ 29 Sempre- que a particip-ação firianc-e:ira do titular especialmente designados para esse fim;
atingir" o tetO- de contribuiç-ão, ·o respectívo desconto em folha
VIII -exercer outras atribuições que lhe venham a ser
será efetuado em 2 (duas) parcelas iguais sem juros ou cor~ deferida pela Comissão Diretora do Senado Federal.
reção;
__
_
. _, _____Art. 30. À Secretaria Executiva do Sistema Integrado
§ 3'? Outras fonTias de participação do titular, em -pro- de Saúde - SIS, compete:
gramas especiaiS; tCião-seus percentuais estabelecidos em Nor~
I -realizar a integração e interaÇão adminiStrativa das
mas Complementares a serem editadas pelo Conselho de Su~ unidades _envolvidas no Sistema Integrado de Saúde;
pervisão.
II -implementar normas preestabelecidas de fiscaliza~
Art. 27. Em caso de livre escolha o pagamento será ção e controle sobre a execução do Plano de Assistência;
feito mediante ressarcimentO, Obedecidas as tabelas adotadas
III- assegurar, no que tange âs suas atribuições, o Con~
pelo Plano de Assistência,-sobre as quais incidirá o percentual selho de Supervisão na formulação de diretrizes e normas
de participação do usuário, conforme o art. 26 e seus pará~ da política de ação do Sistema l1;1tegrado de Saúde - SIS,
grafos.
_
__
_ inclusive proporcionando o suporte técnico e serviços requeParágrafo único. Constitui ãsSiStência por ato de livre ridos;
.
escolha a prestada por profissionais e instituições não creden~
IV -submeter à aprovação do Conselho de Supervisão
dados pelo Sistema Integrado de Saúde.
após parecer técnico da SSAMS, propostas de celebração de
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convênios, ajustes e contratos de prestação de serviços neces-

sárioS áo tratamento, -preve-nção- e -reCliperaçâo da saúde;
V- elaborar e submeter à aprovação do Conselho de
Supervisão o quadro de pessoal da Secretaria Executiva;
VI -coordenar e fiscalizar todos os a tos âe gestão administrativa, financeira e operacional do Plano de Assistência;
VII- exercer outras atribuições que lhe venham a ser
deferidas pelo ~onselho de Supervisão.
Art. 31. A Subsecretaria de Assistência Médica e Social
-SSAMS compete:
I - prestar o assessoram ente técnico necessário à otimização do Plano de Assistência;
II- fornecer à Secretaria Executiva- do Sistema Integrado de Saúde - SIS, quando solicitada, informações relativas a disponibilidade orçamentária;
III- atuar como elemento homologador do _Plano de
Assistência; e
IV -exercer outras atribuições correlatas, no âmbito do
Sistema Integrado _de Saúde.
Art. 32. Ao ófgão Operadona1izador compete:
I -exercer atividades necessárias à operacionãlização do
Plano de Assistência, nos termos de convênio fir-mado com
o Senado Federal;
I I - celebrar convênios, ajustes e contratos com instituições públicas ou privadas e profissionais liberais previamente
aprovados pelo Conselho de Supervisão;
·
III- elaborar e apresentar, mensalmente, ã Secretaria
Executiva, prestação de contas e relatório das atividades e
serviços realizados; e
IV- movimentar, em conjuntO-com a Seciehí.fi3. Eiecu~
tiva, a conta bancária do Sistema Integrado de Saúde - SIS,
relativa à participação dos servidores, inclusive realizando
aplicação financeira, quando autorizada pelo Conselho de Supervisão.
0

TÍTULO VII
Das Disposições Finais
Art. 33. --o CoiiSelho de Supervisão e a Secretaria Executiva contarão com eSpaço físíco adequado e material permanente necessáriO, alocado pelo Senado Federal e seus órgãos
supervisionados,
Art. 34. O Sis(e111a Integrado de Saúde - SIS, disporá
q.e servidores cedidos pelo Senado Federal e seus órgãos supervisionados, ficando-lhes assegurados todos os dirj!itos, vantagens e benefícios do cargo.
_
Art. 35. OS detalhamentos que se fizerem ne_cessários
à operacionalização deste Regulamento serão editados mediante normas complementares emanadas do Conselho de Supervisão.
Art. 36. Compete ao Conselho de Supervisão decidir
sobre os casos omissos relacionados com este Regulamento.
Sala das Sessões, em 12 de dezembro de 1991. -Mauro
Benevides, Dirceu Carneiro, Mareio Lacerda, Iram Saraiva.
EMENDAN'2
Acrescente-se ao art. 1~ do Projeto, in fine, as seguintes
expressões:
"Art. 1"' ... e tem caráter estritamente social, sem fins
lucrativos.
Justificação
Consideramos necessáriO -deixar explícito a natureza emi~e.ntemente social deste Sistema, que tem nos seus-usuários
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associados o seu__ principal financiador e razão única da sua
existência.
Estas as principais razões da presente emenda.
Sala das Sessões, em 12 de dezembro de 1991.-EMENDA N'3
Acrescente-?:e ao art. 3o do projeto o seguinte parágrafo
único:
"Art. 3o ...............••••-............................... .
Parágrafo único. As medidas e normas complementares de que trata este artigo não poderão criar
ónus ou novas disposições restritivas para os associados, em face de possível omissão das normas regulamentares do SIS aprovadas por esta resolução."
Justificaçãõ A presente emenda visa limitar a edição de normas que
possam extrapolar o poder -de regulamentação conferido à
Comissão Diretora.
Sala das Sessões, em 12 de dezembro de 1991- Senador
Dirceu Carneiro.
EMENDAN'4
Acrescente-se ao art. 1o, in fine, , das Normas Regulamentares constantes do Anexo ao Projeto, as seguintes expressões:
"Art. 1"' ... de caráter estritamente social, sem
fins iucrativos."
Justificação
Consideramos necessário deixar explícito a natureza eminentemente social do SIS, que tem nos seus usuários associados o seu principal financiador e razão única da sua existência.
Estas as principais razões da emenda que oferecemos
nesta oportunidade.
Sala das Sessões, 12 de Dezembro de 1991. EMENDA N' 5
Dê-se ao iriCTso I do art. 2"' das Normas Regulamentares
do Anexo ao Projeto, a seguinte redação:
Art. 2• ............................................................ .
I - serviços próprios da Subsecretaria de Assistência Médica e Social ôn_us para o servidor, nos termos do Regulamento
Administr!l-_~v? do Senado ~edez:al e legislação complementar;
Justificação
Entendemos que as competências da Subsecretaria de
Assistência Médica e Social devem ser preservadas na forma
regulamentar, garantindo, assim, a prestação dos serviços a
que está obrigado o grande número de profissionais de saúde
ali lotados.
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1991.
EMENDAN'6
ao art. 15 das Normas Regulamentares
constantes do Anexo ao Projeto o seguinte Parágrafo Único:
Acresc~nte-se

_

............................................. ........ ........................ .
-
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Parágrafo único. Na elaboraÇãO e celebraçãO dos
ajustes, convênios, contratos e crédeliciamentos- com
entidades e profissionais prestadores de serviços de Saúde, a Subsecretaria de Assistência Médica e Social 'levará em conta a prevalência do _interesse_ dos servidores
da Casa, associã.dos ao Sistema Integrado_ de Saúde
- SlS".
Justificação
A presente emenda visa instituir salvagllafd3. necessária
para proteção dos interesses dos associados ao SIS, cujo desconhecimento técnico desses assuntos dev~ ser suprido pela atuação eficaz do órgão especializado da Casa, que é a SSAMS _
. Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1991. Senador Dirceu
Carneiro.
EMENDAW7
Suprima-se do inciso VII, in fine, do art. l(),_d;:ts Normas
Regulamentares do SIS constantes do anexo do projeto a
seguinte expressão:_
" ... , rim artificial, prótese, marcapasso e outros;"
Justificação
O custeíi:f do SIS será garantido basicamente pelos titulares, não sendo justo,· portanto, criar-me restrições exageradas,
ainda mais se considerarmos os termos dos §§ 19 e 39' do art.
16, cuja utilização inibirá os eventos abusos.
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1991. Senador Jutahy
Magalhães, Teotónio Vilela Filho.
EMENDA N'8
Dê-se ao inCiso VTII do art. 16 -dãS Normas Regulamentares do SIS constantes do Anexo ao Projeto a seguinte redação:

.................

·~~·····

•·"'"-·""

..

.............

~~· ~.·

-~-~-

.....,....... ......... ..
·

Art. 16 ............... ··-··--··· ..... ·····-·-·---"·---·--·-··-----·
"VIII -internações em casos de tratamento de
acidente de trabalho ou doenças profissionais, que são
de responsabilidade do Senado Federal nos termos do
Regulamento Administrativo."
Justificação
O custeio do SlS será garantido basicamente pelos
titulares não sendo_justo, portanto, criarMse restrições
exageradas, ainda mais se considerarmos os termos dos
§§ 19 e 39 do art. 16, cuja utilização inibirá os eventuais
abusos.
.,
Por isso, acreditamos que a redação proposta é
a melhor opção para o associado sem comprometer
os o_bjetivos inciais-do projeto.
Saladas Sessões, 12 de dezembro de 1991. -SenaM
dor Dirceu Carneiro.
EMENDAN'9
Dê-se ao art. 22 das Normas Regulamentares do SIS
constantes do Anexo ao Projeto a seguinte redação:

...........................

...
·-· .........
---· ........... •'
"Art. 22. _Caberá ao Conselho de Supervisão
aprovar a celebração de convênios~ ajustes e contratos
-~-

··~·~·

~. ·--~ """;.;,-,;;:;;,.~
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·com clínicas e odontólogos autónomos para prestar as~
- sistência_odontológica aos assistidos do SIS cuja participação nas despesas será de sessenta por cento.
§ _1 9 N_os tratamentos odontológicos de emergênM
cia, em decorrência de infecções graves, assim considerados pela perícia médica, a participação- do servidor
será a estabelecida para os demais tratamentos mé·
dicas.
-§ 29 Os orçamentos dos serviços odontológicos
normais serão pautados por tabela própria do plano
com base na tabela de Associação Brasileira de Odontólogos- ABO.
§ 39 De acordo com a disponibilidade de recursos, o Conselho de Supervisão poderá redimensionar o padrão
de asssitência odontológica de modo a reduzir a participação
financeira dos beneficiários no custeio dos serviços."
Justificação
O tratamento odontológico hoje deve ser considerado
como um tratamento clínico como outro qualquer.
As infecções dentárias podem causar distúrbios de considerável gravidade e são causadores importantes de auséJ?.cia
ao trabalho, por isso estamos convictos de que o sistema deve
abranger as necessidades dos associados na forma proposta,
até porque o custeio do Plano será basicamente feito com
recursos recolhidos dos próprios interessados.
Por todo o exposto acreditamos no acolhimento desta
--nossa iniciativa.
Sala das Sessões,12de dezembro de 1991: Senador Dirceu
Carneiro.
EMENDAN' 10
Dê-se ao § 29 do art. 28 das Normas Regulamentares
constantes do Anexo ao Projeto a seguinte redação:
Art. 28.
§ 2"' A Secretaria Executiva é Coiilposta pela: biretoria e pelo Núcleo de Controle e Fiscalização, integrados por servidor~s dos Quadros Permanentes do
Sen'ado, Cegraf ou Prodasen, associados do SIS.
Justificação
Estamos convictos que O gerenciamento do SIS deve ser
de responsabilidade dos seus usuários, daí a razão da presente
emenda.
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1991. - Senador
Dirceu Carileii'o.
EMENDAN' 11
Acrescente-se os seguintes §§ 39 e 49 ao art. 28 das Normas
Regulamentares constantes do Anexo ao Projeto:
"§ 39 Integração o_N~cle_o de Controle e Fiscalização três representantes dos titulares, sendo um do
Senado, um do Cegraf e um do Prodasen, mais dois
·
indicados pela SSAMS.
§ 4' Ao Núcleo de Controle e Fiscalização compete vetar credenciamento ou propor o seu cancelamento à vista de reiteradas denúncias dos tituJares;
propor glosas nas contas apresentadas; e manifestar-se
previamente sobre o rateio das despesas globais do
SIS."
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Justificação
Os associados do SIS titulares têm, por justiça, o direito
de participação no Núcleo de Controle e Fiscalização com
as prerrogativas de vetos, pela simples razão de constituírem,
efetivamente, Oiq:>nnctpais financiadores do PlariO-, pof isso
os maiores interessados no seu bom desempenho.
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1991. Senador Dirceu
Carneiro.
EMENDAN•12
Dê-se ao incis-o_ IV do art. 30 das Normas Regulamentares
constantes do Anexo do Projeto. a seguinte redação.

Sexta:feira 13 9271

Justificação

Com a presente emenda pretendemos criar mecanismo
de co-ntrole não previsto no Projeto nem nas NOrmas RegulaM
mentares acerca de despesas com pessoal, cujo recrutamento
está garantido no art. 34, inclusive quanto aos direitos a que
farão jus os recrutados.
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1991. Senador Jutahy
Magalhães, Teotônio Vilela Filho, Dirceu Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em discus·
são o oroieto e as 14 emendas apresentadas. (Pausa.)
Não havendo quem pça a palavra, encerro a discussão.
···~•LLL>>•••••-··-·····-~---~···~····--'·-····· ..... M
...........,.....-~~... ..--.. ..... ~ ..... -~-..,.----- -~--.Nos termos do art. 348, inciso II, in rme, do Regimento
Interno, a Presidência retira a metéria da Ordem do Dia,
Art. 30
devendo a mesma voltar à deliberação da Casa na próxima
IV -submeter à aprovação do ConSelho, após parecer sessão ordinária.
técnico da SSAMS e ouvido o Núcleo de Controle e FiscaliO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 8.
zação, propostas de celebração de convêniOs-, ajustes e contraMENSAGEM N' 282, DE 1991
tos de prestação de serviços necessários ao tratamento, preven~
ção e recuperação da"saúde;
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336,
·- c,- do Regimento Interno)
Mensagem n' 282, de 1991 (n' 631191, na origem).
Justificação
relativa ã proposta para qüe seJa aUtorizada a RepúR
A presente emenda objetiva tornar eficaz o pOder de controle
blica Federativa do Brasil a ultimar contratação de cré~
e fiscalização sobre os atos de celebração das várias modalidito externo no valor de cento e noventa e sete milhões
dades de contratos com os prestadores de serviços de saúde,
de ienes, junto ao Banco Internacional para a Reconsa fim de que prevaleça, sempre, o interesse dos titulares assotrução e Desenvolvimento -:-Banco Mundial. (Depenciados ao plano fazendo com que se cumpra a sua função
dendo de parecer da Comissão de Assuntos Económicos.)
social, única razão de sua existência.
Sala das ComiSsões, 12 de dezembro de 1991. Senador
Solicito ao nobre Senador João Calmon o parecer da
Dirceu Carneiro.
Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. JOÃO CALMON (PMDB- ES. Para emitir pareEmenda N• 13
cer. Sem revisão do orador)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Dê-se ao inciSo IV do art. 32 das Normas Regulamentares mediante a Mensagem n 9 631, de 1991, na origem, renumerada
constantes do Anexo ao Projeto, a seguinte redaçáo:
como 282 na Casa, o Senhor Presidente da República submete
à apreciação do Senado Federal pedido de autorização para
a República Federativa do Brasil contrair operação de crédito
"Art. 32. _
externo no valor de até Y 197,000,GOO (cento e noventa e
IV- movimentar, em conjunto com a Secretaria sete milhões de ienes japoneses), junto ao Banco Internacional
Executiva, a conta bancária do Sistema Integrado de para a Reconstrução e DesenvolvimeJ.ltO - Banco M~ndial,
Saúde - SIS, relativa ã participação dos servidores, p~r~ finariciamento de_ programa de assistência-técniCa a projerealizando, inclusive, aplicações finanCeiraS nas insti~ tds âe melhoramento do sistema básico de educação no Nortuições de que trata o iriciso VII do art. 29, quando deste do Brasil.
Acompanha a Mensagem do Senhor Presidente da Repúautorizadas pelo Conselho de Supervisão."
blica a Exposição de Motivos n9 536, -do Senhor Ministro
de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento, na qual
esclarece
que a operação resulta de acordo firmado, em 30
Justificação
de julho de 1990, entre o Governo do Brasil e o Governo
A presente emenda visa dar redação mais clara ao citado do Japão e que os recursos dela advindes destinam-se â contra~
dispositiVo, conqu"an"tO-especifica as instituições_ financeiras - tação, por parte do Banco Mundial, de consultores que prestaoficiais naS quais serão aplicados os recursos do SIS conferin- rão assistência técnica ..... à elaboração de programas integrado-lhes maior garantia.
- ---- dos __de investimento na área de ensino básico, na regíão -NorSala das Sessões, 12 de dezembro de 1991 - Senador deste do Brasil".
Dirceu Carneiro.
Assinala ainda o Senhor Ministro o fato de a operação
sob exame constituir, na verdade, uma "doação com encarEMENDAN•l4
gos", vez que não é exigida â República Federativa do_ Brasil
Acrescenta-se ao art. 34. o seguine parágrafo único:
a restituição desses recursos, cabendo-lhe, apenas, garantir
"Art. 34 .... ,., ............-.. _.. AO,,,, ...... ~.•~············ a cooperação necessária ao trabalho dos consultores.
Parágrafo úriico. Não serão autorizados pagamenA operação sob exame enquadra-se no inciso V do artigo
tos com recursos do SIS de despesas com remuneração 51 da Constituição Federal que exige a autorização prévia,
de qualquer espécie para servidores do Senado Federal do Senado Federal, â contratação de toda "operação externa
de natureza financeira de interesse da União, dos Estados,
e de seus órgãos supervisionados."
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É o parecer, Sr. PresiCfentc~
do Distritci Federal, dos Territóriás e do_s __ Municípios''. O
conceito de operação financeira abrage, no caso, toda transfeO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em discusrência de recursos de uma entidade para outra, existindo ou são o parecer do nobre Senador João Calmon. (Pausa.)
não obrigação de restituí-los. O Senador Federal endossou,
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
implicitamente, este entendimento ao autorizar, com a ResoEm votação.
lução no 69/1990, operação similar à exal!linada para desenvolOs Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
vimento de projetas na área ambiental.
_ sentados. (Pausa.)
A inexistência de ónus futuro para o Tesouro Nacional
Aprovado.
desobriga, contudo, a operação de atender às exigências arroA matéria vai à Comissão Diretoia pãra a redação final.
ladas na Resolução n" 96/89, do Senado Federal, que tem
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mepor objetivo justanientc proteger o Tesouso-da possibilidade
sa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final
de um acúmulo indesejáv~l de obrigações. _
A Procuradoria-Geral da Fazenda emitiu Parecer (PGNF/ ·da matéria que será lida pelo Sr. r~ Secretário.
OF n' 1 .095/91), em que opina pela conformidade da operação
É lido o seguinte
ãs normas aplicáveis do direito brasileiro. Aponta, no entanto,
o referido Parecer, um inconveniente na miõuta contratual
PARECER N' 557, DE 1991
por ele examinada. Uma de suas cláusulas (6.02) inclui, entre
Comissão Diretora
as hipóteses em que o Banco poderá suspender ou - após
co.1sulta à República- pôr firil ao direito de o Brasil receber
Redação final do Projeto de Resolução n~ 104, de
os recursos da operação, a inObservância de obrigações assu199!.
midas em virtude de outros contratos de financiamento celeA
Comissão
Diretora apresenta a redação final do Projeto
brados com o Banco Mundial. Entende a Procuradoria-Geral
que não cabe ao Banco Mundial, enquanto mero adminis- de Resolução n' 104, de 1991, que autoriza a República Fedetrador de fundos alheios, impor condições próprias, não exigi- rativa do Brasil a contrair empréstimo externo, no valor de
das pelo doador, à operação. Recomenda, por conseguinte, até Y197,000,000 (cento e noventa e sete milhões de ienes
que se negocie a alteração ou exclusão da cláusula contratual japoneses), a fundo perdido, junto ao Banco Internacional
para a Reconstrução e Desenvolvimento - Banco Mundial,
citada antes da celCbração de contrato.
A relevância dos projetes a que se destinam os recursos para financiamento de programa de assistência técnica a projeda operação parece-nos indiscutível. Considerarríos, iambém, tas de melhoramento do sistema básico d6 educação no Norcom o parecer da Procuradoria-Geral, recomendável um e~ deste do Brasil.
Sala de reuniões da Comissão, r2 de dezembro de 1991.
forço de negociação que, antes da celebração do contrato,
- Mauro Benevides, Presidente -Dirceu Carneiro, Relator
procure alterar os termos da cláusula examinada.
Em razão do exposto, nosso parecer é favorável à autori- -Márcio Lacerda- Iram Saraiva- Rachid Saldanha Derzi.
zaç-ão da operação de crédito nos termos do seguinte:
ANEXO AO PARECER N' 557, DE 1991
Faço- saber que o Senado Federal, aprovou, e
PROJETO""DERESOLUÇÁO N• !04, DE 1991
eu,
• Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
Autoriza a República Federativa do Brasil a con- do Regimento Interno, promulgo a seguinte
trair empréstimo externo, no valor de até Y 197,000,000
RESOLUÇÃO N'
DE 1991
(cento e noventa e sete milhões de ienes japoneses), a
fundo perdido, junto ao Banco Internacional para a
Autoriza a República Federativa do Brasil a conReconstrução e Desenvolvimento- Banco Mundial, patrair empréstimo externo, no valor de até Y197 ,000,000
ra financiamento de programa de assistência técnica
(cento e noventa e sete milhões de ienes japoneses), a
a projetos de melhoramento do sistema básico de educafundo perdido, junto ao Banco Internacional para a
ção no Nordeste do Brasil.
Reconstrução e Desenvolvimento-- Banco Mundial, pa~
ra financiamento de programa de assistência técnica
O Senado Federal resolve:
a projetos de melhoramento do sistema básico de educaArt. 1~ É autorizada, na forma da Resolução n" 96,
ção no Nordeste do Brasil.
de 13 de dezembro de 1989, do Senado Federal, alterada
pelas Resoluções n' 45/90 e 53/91, a República Federativa
Art. r~ É autorizada, na forma da Resolução n~ 96,
do Brasil a contratar operação de crédito externo, no valor de 13 de dezembro de 1989, do Senado Federal, alterada
de até Y 197,000,000 (cento e noventa e sete milhões de pelas Resoluções n~ 45, de 1990, e 53, de r991, a Repúblicaienes japoneses), a fundo perdido, junto ao Banco Interna- Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo,
cional para a Reconstrução e Desenvolvimento- Banco Mun- no valor de até Y197,000,000 (cento e noventa e sete milhões
de ienes japoneses), a fundo perdido, junto ao Banco InternadiaL
Art. 2" A operaçãd-de Crédito auforizada _no a-rtigo 19 cional para a Reconstrução e Desenvolvimento- Banco Munterá como finalidade o financiamento de programa de assitên- diaL
cia técnica a projetcis- de melhoramento do sistema básico
Parágrafo único. A autorização referida no Ca.Jmt desteartigo é coildicionada ao cumprimento, na celebraç-ão do conde educação na região Nordeste.
Art. 3~ A atitorizáção de que trata esta Resolução será trato, do disposto no inciso II, do art. s~, dã Resolução n~
exercida no prazo de 24 (vinte e quatro) meses a -contar da 96, de 1989, alterada pelas Resoluções n• 45, de 1990, e 53,
data de sua publicação.
de 1991.
Art. 4<> Esta Resolução entra em vigor na data de sua
Art. 29 A oPeração de crédito, autorizada por estaResolução, terá como finalidade o financiamento de programa
publicação.
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de assistência técriiCa a projetas de melhoramento do sistema
básico de educação na região Nordeste.
Art. 3o;. A autorização de que trata esta Resolução será
exercida no prazo de doze meses a contar da data de sua
publicação.
Art. 4" Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
-Aprovada.

O Projeto vai ã promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 9:
OFÍCIO N' S/51, DE 1991
(Em regime de urgêilcia, nos termos do art. 336,
c, do Regimento Interno.)
Ofício n' S/51, de 1991 (n' 486/91, na origem),
através do qual o Governo do Estado do Mato Grosso
do Sul solicita autofiiação para emitir títulos ptiblicos.
(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos
Econômicos.)
Solicito ã.o nobre Senador Levi Dias o parecer da Comissão de Assuntos Económicos sobre a matéria. -O SR. LEVI DIAS (PTB- MS. Para proferir parecer.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Senhor Governador do
Estado do Mato Grosso do Sul solicita autorização do Senado
Federal para emitir títulos públicos, na modalidade LFTMS,
destinados a implementar programas de investimentos na infra-estrutura do Estado e a adequar suas dívidas à própria
capacidade de pagamento.
A opção do endividamento por títulos, segundo o próprio
Governador, decorreu, de um lado, das atuais dificuldades
de captação de recursos_junto aos agentes fimliiceirõs e, de
outro, do baixo custo e do longo prazo de amortização relativamente a outros tipos de operação de crédito.
Amparado pelas Leis Estaduais n•' 526/84, e 1.198/91
e pelo Decreto_ Estadual n" 6.168/91, o Senhor Governador
solicitou autorização para o lançamento de 120 bilhões de
LFTMS, com valor nominal correspondente a múltiplo de
Cr$1.000,00 (um
cruzeiros).
A apreciação da matéria está_subordinada a vários dispositivos constitucionais e, especificamente, à Resolução do Senado Federal n' 58, de 1990.
A análise documental do processo revelou que o pedido
está perfeitamente instruído, conforme exigem, para o caso,
os arts. 4', 8' e 10 da Resolução do Senado Federal n' 58,
de 1990.
Relativamente ao volume da operação, o Banco Central
do Brasil apresenta, em seu parecer, a partir da base técnica,
argumento de caráter legal contrário à sua concretização, visto
não dispor o Estado do Mato Grosso do Sul de receita líquida
suficierite para absorver o impacto financeiro de toda a op_eração. Entretanto, nos termos estritos da RSF n• 58, de 1990,
apresenta a alternativa de o Governo Estadual lançar 59 bilhões de LFTMS, com valor de face de Cr$1,00 (um cruzeiro),
ao invés dos 120 bilhões pretendidos.
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Conhecendo- o méritO da solicitação e levando em conta
a ponderação técnica do Banco Central do Brasil, somos pelo
acolhimento do pleito nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 105, DE 1991
Autoriza o Goverrio do Estado dO Mato Grosso
do Sul a emitir- 59.000.000.000 de Letras Financeiras
do Tesouro do Estado do Mato Grosso do Sul (LFTMS)
para implementação de investimentos públicos e ade~
quação do perfd de sua dívida pública.
-O Senado Fiedúal reisofve:
Art. 1' É o Governo do Estado do Mato Grosso do
Sul autorizado, nos termos da Resolução n 9 58, de 1990, do
Senado Federal, a emitir 59.000.000.000 (cinqüenta e nove
bilhões) de LFTMS.
§ 1' A emissão das LFTMS destina-se ã implementação
de programas de investimento na infra-estrutura do Estado
e ã adequação do perfil de sua dívida.
ArC 2" As condições financeiras da emissão das
_LF'I'MS são as seguintes:
I~ quantidade: 59.000.000.000 (cinqüenta e nove bilhões) de LFTMS;
II- modalidade: nominativa-transferível;
III- rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
IV-prazo: até 1.826 dias;
V -valor nominal: Cr$1,00;
VI- previsão de colocação e vencimento dos títulos a
serem emitidos;
ColocaçAo
Jan/92
Fev/92
Mar/92
Abr/92
Mai/92
Jun/92
Jun/92
Jul/92
Ago/92
TOTAL

Vencimento
Jan/97
Fev/97
Mar/97
Abr/97
Mai/97
Jun/97
Jun/96
Jul/96
Ago/96

Quantidade
8.000.000.000
8.000.000.000
8.000.000.000
8.000.000.000
8.000.000.000
6.000.000.000
2.000.000.000
8.000.000.000
3.000.000.000
59.000.000.000

Data-Base
2-1-92
. 2;1-92.
2-1-92
2-1-92
2-1-92
2-1-92
2-1-92
2-1-92
2-1-92

Art. 3" O Governo do Estado do Mato Grosso do Sul
dispõe de 6 (seis) meses, a contar da data de publicação desta
Resolução, para·exercer a autorizaçáo ora concedida.
Art. 4" Esta Resolução entra em vfgOi na data de sua
publicação.
Este é o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em discussão o parecer e o projeto respectívO. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que os aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à- ComiSsãO Direto!á para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me·
sa, parecer da Comissão Diretora oferecendo redação final,
que será lida pelo Sr. 19 Secretário.
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Ê lida a seguinte
PARECER N• 558, DE 1991
Comissão Diretora
Redação final do Projeto de Resolução n~ 105, de
1991.
A ComiSsão Diretora apresenta a i-edação finai do Projeto
de Resolução no 125, de 1991, que autoriza u Governo do
Estado do Mato Grosso do Sul a emitir 59.000.000.000 de
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Mato Gro$so
do Sul- LFTMS, para implementação de investiffientos pú~
blicos e adequação do perfil de sua dívida pública.
Sala de Reuniões da ComisSão, 12 de dezembro de 1-991.
- Mauro Benevides, Presidente - Dirceu Carneiro, Relator
- Meira Filho - Iram Saraiva -- Rachid Saldanha Derzi.
ANEXO AO PARECER N" 558, DE 1991
Faço saber que o Seria:dõ Federal, aprovou, e eu; Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•, de 1991
Autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso
do Sul a emitir 59.000.000.000 de Letras Financeiras
do Tesouro do Estado do Mato Grosso do SuJ LFTMS, para implementação de investimentos públicos
e adequação do perfil de sua dívida pública.
Art. 1• É o Governo do Estado do-Mato Grosso do
Sul autorizado, nos te::_rmos _da R.esol~Ção n~"__ 58, áe 13 de
dezembro de 1990, do Senado Federal, aemitir 59.000.000.000
(cinqüenta e nove bilhões) de LFTMS.
Parágrafo único. A emissão das LFTMS destina~se à im~
plementação de programas de investimento na infra-estrutura
do Estado e ã adequação do perfil de sua dívida.
Art. 2~ _As condições finanCeifas da emissão das
LFTMS são as seguintes:
_
_-__
a) quantidade: 59.000.000.000 (Cinqi'ienta e nove bilhões)
de LFTMS;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento; igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: até 1.826 dias;
e) valor nominal: Cr$1,00;
O previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem
-emitidos:
Colocaçllo

jan/92
fev/92
mar/92
abr/92
mai/92
jun/92
jun/92
jul/92
ago/92
TOTAL

Vencimento

Quantidade

Data-Base

8.000.000.000
8.000.000.000
8.000.000.000
8.000.000.000

mai/97

s.ooo.ooo:ooo

2:1.92
2-1-92
2-i-92
2-L-92

jíin/97
jun/96
jul/96
ago/96

6.000.000.000
2000.000.000
8.000.000.000

2-1-92
2-1-92
2-!:92
. 2-1-92

jao/97
fev/97
mar/97
abr/97

3.0ÓO,()()()_OOQ

59.000.000.000

2-I-92
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Art. 3~ O Governo do Estado do Mato Grosso do Sul
dispõe de seis meses, a contar da data de publicação desta
Resolução, para exercer esta autorização.
Art. 4"' Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em discussão a redação finai. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro
a discUssão.
Em votação.
Os SrS. senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai ã promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 10:
OFÍCIO N• S/56, DE 1991
(Incluindo em Ordem do Dia, nos termos do art.
336, c, do Regimento Interno.)
Ofício no 56, de 1991, através_do qual o Governo
do Estado do Rio de Janeiro solicita autorização para
elevar, temporariamente, o limite de endividamento
daquele Estado: (Dependendo de parecer da Comissão
de Assuntos Econômicos.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa
para emitir parecer da Comissão de Assuntos Económicos
sobre a matéria.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Para emitir
parecer.) - Sr. Presidente,_ Srs. Senadores, o Governador
do Estado do Rio de Janeiro, Sr. Leonel Brizola, encaminha
à consideração do Se_na~o Fed.eral 1 solicitação no sentido de
que seja aprovada a elevação temporária do limite de endividamento do Estado, de acordo com o que estabelece o parágrafo
2• do art. 6• da Resolução n• 58, de 13-12-90, do Senado
Federal.
A elevação do limite de endividamento pretendida destina-se ã emissão de Letras Financeiras do Tesouro do Estado
do Rio de Janeiro para 83% do resgate de 1.132.788.791
LFTRJ, vencíveis no primeiro semestre de 1992. Com base
na mesma autorização serão emitidas LFTRJ para reaplicação
no resgate de 100% dos Bônus do Tesouro do _Estado do
Rio de Janeiro - Séríe Especial, oriundos da substituição
de LFTRJ, bloqueadas no Banco Central, cujos vencimentos
originários ocorreram de 1~"~4-90 a 1~-9-91, além de 84% dos
que foram emitidos em substituição a LFTRJ, vencíveis no
período de 19-10-91 a 1•-12-91, o que totaliza 10.059.906.930
BTRJ-E, vencíveis no primeiro semestre de.1992.
A emissão dos títulos, ob jeto da solicitação em pauta
obedecerá às condições abaixo explicitadas.
· a) quantidade:
a.1) decorrente do vencimento de LFTRJ: a ser definida
no dia do resgate dos títulos a serem substituídos, deduzida
a parcela de 17%, consoant~ pactuado no Memorando de
Entendimentos de 19-4-91, firmado pelo referido Estado com
o Ministério da Economia, Fazenda -e Planejamento e com
o Banco Central;
_a 77) decorrente do vencimento de BTRJ-E: a ser definida
no dia do resgate desses títulos, observado o contido no parágrãfo anterior (letra b);
b) modalidade: nominativa-transferível;
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c) rendimento: igual ao das Letras Firlã.nceiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referenciãl);
d) prazo: até 1.826 dias;
e) valor nominal: Cr$1,00;
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As exigências da Resolução n(> 58/90, do Senado Federal

no _que diz respeito âs Certidões Negativas de Débito referentes ao PfS/PASEP, Finsocial e INSS, foram cumpridas,
estando a regularidade junto ao FGTS em fase de acerto
fiiral com a Caixa Económica Federal.
Segundo os dados constantes do Parecer do Banco Cenf) características dos títulos a serem substituídos:
tral sobre a solicitação em exame (Parecer Dedip/DiaLFTRJ
re-911654) há que se considerar que o Estado do Rio de Jãneiro, quando da contratação de operações de crédito de sua
dívida consolidada, deve observar um limite de Cr$864.101, 1
Quantidade
Vencimento
·milhão no montante global por valor de contratação, corres190.263.039
1°-J-92
-pondendo ao conjunto das Despesas de Capital previstas no
190:242829
1°-2-92
DtÇãfuento de 1992, somadas ao valor total dos compromissos
189.104.855
1°-3-92
previstos para esse mesmo exercício.
J0-4-92
188.806.699
No
entanto,
ainda
segundo
aquele
Parecer,
o exame dos
10-5-92
187.314.593
balancetes do Estado relativos aos meses de outubro de 1990
10-ó-92
187.056.716
a setembro de 1991, com vistas à apuração da margem de
L132.788.791
TOTAL
poupança real, que instrui as disposições do item II do art.
39 da Resolução n9 58/90, resultou na constatação de que a
receita do Estado, na maioria dos meses do período considerado foi insuficiente·para a cObertura das despesas correntes.
BTRJ-E
Disto resulta uma margem de poupança após a-correção negativa, o que coloca o Estado na condição de indisponibilidade,
Quantidade
Vencimento
para atender aos compromissos. Tal situação, resulta na prá1.676.65L155
16-1-92
tica na impossibilidade técnica de efetuar a elevação dos limites
L676.65L155
17-2-92
de endividamento do Estado, por falta de margem de pou!.676.65L155
16-3-92
.
pança que o suporte.
L676.65Ll55
20-4-92
Ainda assim, há que se considerar, na análise de Questão,
1.676.651-155
18-5-92
que a emissão solicitada não resulta no acréscimo de compro1.676.651.155
16-6-92
missos do Estado, mas giro dos resgates ve~cíveis no 1"' semestre de 1992, que de outra maneira não tem como serem resgaTOTAL
I 0.059.906.930
tados.
O giro das LFTRS e BTRJ-E, pleiteada permitirá, também, uma modificação significativa do perfil da dívida do
g) previsão de Colocação e vencimentos dos tftulos a Estado. Atualmente 43,52% dos títulos têm vencimc;:nto até
serem emitidos:
· 1992 e 56,48% no período de 1993 a 1996; e após a emissão,
- giro das LFTRJ:
13,45% vencerá em 1992 enquanto 86,55% de 1993 a 1997.
Considerando os argumentos e considerações acima expressos, somos pelo acolhimento da solicitação do Estado
Colocaçlo Vencimento
Titular
Data-Base
do Rio d~ !3-f_!eir?1 _n~s _termos do segui~te:_
2-1-92
1°-l-97
541826
2-1-92
PKOJETODE RESOLUÇÃO N' 106, DE 1991
3-2-92
541825
1°-2-97
3-2-92
4-3-92
1°-3-97
541825
4-3-92
_Aadoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro
J0-4-92
J0-4-92
10-4-97
541826
a elevar temporariamente, em caráter extraordinário,
541823
4-5-92
16 -5-97
4-5-92
o H~ite de _endividament~ do Estado_ para emissão de
. i"~-92
1°-6-92
-1°-ó-97
541826
Lfiiis -Fi-DãDceiras do Tesouro do Estado do Rio de
Jaíielro - LFTRJ, destinadas ao giro de LI32.78S.79I
LFTRJ e de 10.059.906.930 Bônus do Tesouro do Rio
de Janeiro- BTRJ-E, vencíveis no 19 semestre de 1992.
- giro dos BTRJ -E
O Senado Federal, resolve:
Colocação Vencimento
Titular
Data-Base
Art. 19 É o Governo do Estado do Rio de Janeiro autorizado, nos termos do que estabelece o § 2'", do art. 6~ da
10-1-97
16-1-92
16-1-92
541812
Resolução n9 58/90 do Senado Federal, a elevar tempora17:2-92
17-2-92
1°-2-97
541811
riamente, e em caráter excepcional, o limité-de eiiâiVíd~ento
541811
16-3-92
1°-3-97
16-3-92
ae;
__ Estado, com o objetivo de proceder à emissãO de Letras
20-4-92
1°-4-97
541807
20'4-92
Financeiras do Tesouro do Rio ae Janeiro - LFTRJ, cujos
18-5-92
1"-5-97
541809
18-5-92
recursos serão destinados ao giro de 1.132.788.791. LFTRJ
16-6-92
541811
1°-ó-97
166-92
e de 10.059.906.930 Bónus do Tesouro do Rio de Janeiro,
Série Especial- BTRJ-E, vencíveis· n-0 19 semeStre de 1992.
:parágrafo único. A emissão dos títulos de que trata o
h) forma de Colocação: através de ofertas p1íblicas,
nos termos da Resolução n" 565, de 20-9-79, do Banco Central. capõt deste artigo se fará da seguinte forma:
Para as LFI'RJ: 83% do valor àe resgate;
I) autorização legislativa: Lei n" 1.389, de 28-11-88-
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Para os BTRJ-E: I) 100% do valor de resgate dos BTRJ:E
oirundos de substituição de LFTRJ cujos yencimentos originários correspondiam ao períodQde J'i'-4-90 a 19 -9-91;
2) 84% do valor de resgate dos BTRJ-E oriundos de
substituição de LFTRJ com vencimentos originários no período de 1'-10-91, a 1'-12-91.
Art. 2<:> As condições da emissão das LFTRJ serão as
seguintes:
r- quantidade:
l.l- decorrente do vencimento de LFTRJ: a ser definida
no dia do resgate dos títulos a serem substituídos, deduzida
a parcela de 17%, consoante pactuado no Memorando de
Entendimentos de 19-4-91, firmado pelo referido Estado com
o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento e com
o Banco Central;
-!.2- decorrente do vencimento de BTRJ-E: a ser definida no dia do resgate desses títulos, observado o contido
no parágrafo anterior Qetra b);
II- modalidade: nominativ-a~ transferível;
III- rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Te~
souro Nacional (mesma taxa referencial);
IV- prazo: até 1.826 dias;
V- valor nominal: Cr$1 ,00;
VI -características dos títulos a serem substituídos:
LFTRJ

Vencimento

Quantidade

10-1-92
10-2-92
1°-3-92
10-4-92
1°-5-92
10-6-92

190.263.039
190.242829
189.104.855
. 188.806.699

TOTAL

1.132.788.791

!87.314.593
187.056.776

BTRJ-E
Vencimento
16-1-92
17-2-92
16-3-92
20-4-92
18-5-92
16-6-92

Quantidade
1.676.651.155
1.676.651.155
1.676.651.155
1.676.651.155
-- - -- L676:65f .!SS
1.676.651.155
10.059.906.930

TOTAL
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VII- previsão de colocação e vencimento dos títulos
a serem emitidos:

- giros das LFI'RJ
Colocaçlio

Vencimento

Titular

Data-Base

2-1-92
3-2-92
4-3-92
1-4-92
4-5-92
1-6-92

10-1-97
f 0 -2-97
1°-3-97
10-4-97
10-5-97
10-6-97

541826
541825
541825
541826
541823
541826

2-1-92
3-2-92
4-3-92

l-4-92
4-5-92
1-6-92

-giro. das BTRJ-E
Colocaçlio

Vencimento

Titular

Data-Base

!6-PJ2
17-2-92
16-3-92
20-4-92
18-5-92
16-6-92

1°-1-<17
1°-2-97
! 0-3-97
1°-4-97
1°-5-97
J0-6-97

541812
541811
541811
541807
541809
541811

16-1-92
17-2-92
16-3-92
.. 20-4-92
18-5-92
16-6:92

VIII- forma de colocação: através de ofertas públicas,
nos termos da Resolução n" 565, de 20~9~79, do Banco Central.

Art. 39 Esta Resolução entra em vigõr na data de sua
publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer
é favorável à matéria, concluindo pela apresentação do projeto

de resolução que autoriza o Governo do Estado do Rio de
Janeiro a elevar temporariamente, em caráter extraordinário,
o limite de endividamento do Estado com a emissão de Letras
Financeiras do Tesouro do Estado do Ri"o de Janeiro · LFTRJ, -destinadas ao giro de L f32. 788.791 LFTRJ e d·e
10.059.906.930 - Bónus do Tesouro do Rio de Janeiro BTRJ-E; venCíveis no J9 semestre de 1992:· ·
Passa~s.e à discussão do projeto em· turno úriico. (Pausa.)
Não have:ndo quem queira fazer uso da palavra 1 encerro~
a discussão.
]3m votação.
_ . _.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.

o· projeto vai à Comissão Diretora pãra Votação final.
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora que ·sefá
lido pelo Sr. 1' Secretário.
É lido o seguinte:
PARECER N• 559, DE 1991
Comissão Diretcira ·
Redação final do Projeto de Resolução n~ 106, de
1991.
A Comissão Diretora apresenta a ·redação fina] Piojeio
de Resolução n• 106, de 1991, que autoriza o Governo do
Estado do Rio de Janeiro a elevar temporariamente, em cará~
ter excepcional, o limite de endividamento do Estado, para
emissão de Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio
de Janeiro - LFTRJ, destinadas a() giro de 1.132.2.88. 791
LFTRJ e· de 10.059.906.930 Bónus do Tesouro do·E·stado
do Rio de Janeiro- BTRJ-E, vencíveis no primeiro semestre
de 1992.Sala de Reuniões da Comissão, 12 de dezembro de 1991.
-Mauro Benevides, Presidente - Dirceu Carneiro, Relator
- Meira Filho - Márcio Lacerda - Lucid!o Portella.

ao

ANEXO AO PARECER N• 559, DE 1991
- Faço saber que o Senado Federal, aprovou, e eu, Presi~
deflte
, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
. Interno, promulgo a seguint~
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RESOLUÇÃO N',
Autoriza o Governo do Estado do_ Rio d~_Janeir:o
a elevar temporariamente, em caráter extroardinário,
o limite de endividamento do EStado para emissão de
Letras Financeiras do Tesouro do EstadO do Rio de
janeiro- LFTRJ, destinadas ao giro de 1.132.788. 791
LFTRJ e de 10.059.906.930 Bónus do Tesouro do Rio
de Janeiro - BTRJ-E, vencíVeis no priõieiro SemeStr-e
de 1992.
Art. }9 é. o "GoVenib do Estado do Rio de Janeiro autorizado, nos termos do que estabelece-=o § 2"' --do __ai_t.. 6~ d3.
Resolução o? 58 1 de 1990, do Senado Federal, a elevãi temporariamente, e em caráter excepcional, o limite de endividamento do Estã.do, com o objetíVo de proceder à emissão de
Letras Financeiras do TeSouro do Rio Qe Janei_!o --;-_LFTBJ_,
cujos recursos serão- destinados ao giro de 1.132.788. 791
LFTRJ e de 10.059.906-930 Bônus do Tesouro do Rio de
Janeiro, Série Especial - BT:Rf.E, vericíveis-:-ilo- prüTieiro
semestre de 1992.
Parágrafo único. A emissão_ dos títujos de que trata o
caput deste artigo se fará da seguinte-forma: I - para as LFTRJ: 83% do valor de resgate;
I I - para os BTRJ-E:
a) 100% do valor de resgate dos BTRJ-E oriundos de
substituição de LURJ cuJOS ven-cime:nt~s origirÚiiióS eóttes.;
pendiam ao período de 1'-4-90 a i'-9-91;
~··~
~~~
b) 84% do yaior de resgate dos BTRJ-E oriundos de
substituição de LFTRJ com vencimentos originárl<)S no perío~
do de 1•,10-91 a 1•-12-91.
~
~~~c
Art. 2" As condições da emissão das· _LfTRJ serão as
seguintes:

I - quantidade:
a) decorrente do vencimento de LFfRJ: a ser definida
no dia do resgate dos títulos a serem substituíd"qS, deduzida
a parcela de 17%, consoante pactuado no Memorando de
Entendimentos, de 19-4-91, firmado pelo referido Estado.com
o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento e com
_ o Banco Central dó Brasil;
b) decorrente do. ye_ncinr~nto de BTRJ-E: a ser definida
no dia do resgate desses títulos, obsexvado o co_ntido no pafágrafo anterior;
II- modalidade: nominativa tra-nSferível;
III- rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional- mesma taxa referendai;
IV- prazo: até 1.826 dias;
V -valor nominal: Cr$1,00;
VI -características dos títulos a serem substituídos:

a) LFTRJ
Vencimento
1°·1-92
10.2-92
1°-3-92
1°-4·92
I 0 -5-92
1°-ó-92
TOTAL

Quantidade
190.263.039
190.242829
189.104.855
188.80M99
187.314.593
187.056.776
1. i 32788.791
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b) BTRJ-E

Vencimento

Quantidade

11>-1-92
17-2-92
!ó-3-92

1.676.65J.l55
1.676.651.155
1.676.651.155.
1.676.651.155 ~

20-4-92

1.616.651.155

iS-5·92
16-6-92
TOTAL

1.676.651.155
I 0.059.906.930

- VII - prev]São de colocação e vencimento dos
a serenremitidos:

título~

á) 'giro das LFTRJ
CoiocaçAo~

Vencimento

2-1·92
3-2·92

1°·1·97
1°·2-97
1°-3-9710-4-97
! 0 ·5-97
1°-6-97

~

4-3-92

1-4-92
4-5-92
1-6-92

Titular
541826
541825
541825
541826
541823
541826

Data-Base
2-1-92
3-2-92
4-3-92
1-4-92
4-5-92
l-6.92

b) girá_ ·das BTRJ~E

Colocaçao
11>-1-92
11-2-92
~ 16-3-92
20-4-92
18-5-92
16-6-92

Vencimento
jO.J.97
1°-2-97
1°-3-97
1°-4-97
1°-S-97
1°-6-97.

~'Titular

541812
541811
541811
541807
541809'
541811

Data-Base ~
11>-1-92
17-2-92
16-3-92
20-4-92
18-5-92
16-6-92

VIII- forma de colocação: atr_av~s de_ ofertas públ_icas 1
nos termos da Resolução n• 565, de 20 de s.etemlm> !ie 1979,
~
do Banco Central do BrasiL .
- Art. 3? Esta ResõlU._ção- _ent-ra- em vigOÍ: na -datá de- Sua
PU:blica~ã?.
' --- · ·
- ·· · ·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em dis.:us,
são a redação final que acaba de ser lida. (Pausa.)
· Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
----Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam s_entados.
(Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)~ ...,.- Jt~l!l lJ; ~
OFÍCIO N' S/57, DE 1991
(Em -re-gime âe urgência, nos termos do art. 336,
c, do Regimento Interno.)
Ofício n• S/57, de 1991 (n' 7.594/91, na origem),
através ao qual a Prefeitura Municipal de Paranaguá
-PR, solicita autorização para oconrrata:r-operaç-ão
de crédito, no valor de três bilhões, duzentos e setenta
e dois milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, duzentos
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e oitenta e cinco cruzeiros, para os fins que especifica. Setecentos e onze mil, duzentOs e trinta cruzeiros), a ser efeti(Dependendo de parecer da_ Cõmiss~o çie Assuntos v_aQa, independente de autorização específica desta Casa, o
que totaliza Cr$2.422.453.476,00 (dois bilhões, quatrocentos
Económicos.)
e-vinte
e dois milhões, quatrocentos e cinqüenta e três mil,
Solicito ao nobre Senador Affonso Camargo o parecer
quatrocentos
e setenta e seis cruzeiros.)
da Comissão de Assuntos Econômicos sobre a matéria.
A Prefeitura Municipal de Paranaguá, Estado do Paraná,
O SR. AFFONSO CAMARGO (PTB ~~PR. Pará emitir . por seu representante, o Prefeito Municipal, declara concordar
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. PreSidente, esse é com os termos do Parecer do Banco Central, o que possibium pedido de empréstimo da Prefeitura de Paranaguá, para litará a contratação adicional de Cr$403.742.246,00 (quatroampliação de serviço de saneamento e de abast~cigt~_!!_tQ_ 9.e centos e três milhões, setecentos e quarenta e dois mil, duzenágua da cidade. Está totalmente instruído__ de acqrdo com as tos e quarenta e seis crUzeiros), conforme facMsímile da declanormas e os limites do -Banco Central.
ração anexada ao presente processo._
O parecer é favorável, nos termos do Projeto de ResoluA operação pretendida apresenta as seguintes. caracteM
ção que propõe elevar temporariamente os limites estabele- rfsticas:
cidos na lei, no valor de Cr$403 milhões, valor menor do
a) valor: Cr$403. 742.246,00 (quatrocentos e três milhões,
que o solicitado, de acordo com o parecer-do Banco central. s~tecentos e quarenta e dois mil, duzentos e quarenta e seis
Portanto, encaminhamos favorave_lmente à matéria, na cruzeiros). a preços de outubro de 1991;
forma do seguinte parecer:
b) prazos:
O S-erihor Presidente do Banco_Centta.I do_Br_asil encaI - de desembolso: 24 meses;
mir.ha à corisideraçãO do -Senado Feder;:~,l_ pedido formulado
II- de carência: 30 meses;
pela Prefeitura MuriiCipâi de Paranaguá, Estado do_ Paraná,
III- de amortização: 216 meses.
no sentido de que seja autorizada a elevação dos limites estabec) condições financeiras:
lecidos pelo item I do art. 3•, conforme o disposto no § 1•
I - taxa de juros: 12% a. a.;
do art. 6• da Resolução n' 58190, do Senado Federal, para
II -taxa de risco de crédito: 1% sobre o valor do finanviabilizar a contratação de operação de crédito com a Caixa çiamento;
Económica Federal, no valor total de Cr$3.272.887.285,00
~ III -atualização do valor da dívida: variação do índice
(três bilhões, duzentos e setenta e dois milhões, oitocentos de atualização das contas do FGTS;
e oitenta e sete mil, duzentos e oitenta e cinco cruzeiros).
IV- atualização dos valores a serem liberados: variação
o empréstimo requerido destina~se à -ampliação e mélho- do índice de atualização das contas do FGTS.
d) garantia: vinculação de cotas do_ Imposto sobre a Cirria do sistema de abastecimento de água naquele municípiO.
A efetivação pretendida requer a autorização específica culação de Mercadorias e Serviços (!CM);
dessa Casa Legislativa devido a que O limite definído no item __ e) destinação dos recursos: ampliação e melhoria do sisteI do art. 3~ da Resolução n~ 58/91, estabelece que o _montante ma de abastecimento de água do Município de Paranaguá;
f) autorização legislativa: Lei Municipal n• 1.661, de 3
global de contratação rtão pOderá exceder à 20% da, receita
lfquida real devidamente atualizada. A análise efetuada pelo de maio de 1991, alterada pela Lei Municipal n• 1.687, de
Banco Central do Brasil demonstra que, para a -prefeitura 17 de outubro de 1991.
As exigências prevista no art. 4~ e no § 2o:> do art. 69
Municipal de Paranaguá, esse limite é de Cr$2.018.111.:230,00
(dois bilhões, dezoito milhões, setecentos e onze mil,,duzentos da Resolução no:> 58/90 foram cumpridas, e informa o Parecer
e trinta cruzeiros), ficando fora do limite, o valor de do Banco Central que a Prefeitura Municipal de Paranaguá
Cr$1.254.176.055,00(húm bilhão, duzentos e cinqüenta e qua- -PR, quando da contratação de operações de crédito, deverá
tro milhões, cento e setenta e seis mil, cinqüenta e cinco observar que o montante global por valor de contratação,
cruzeiros), equivalentes a trinta e oito pot cento da operaçãO equivalente ao total das Despesas de Capital estimadas na
total solicitada.
previsão orçamentária para 1991, está limitado a Cr$3.231.8
O art. 6• da Resolução n• 58190 dispõe que
Estados, milhões. O dispêndio máximo anual, compreendendo prino Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias cipal e acessórios, pór valores anuais, de todas as operações
poderão pleitear que- os limites fixados nó art .39 _-da mesma da dívída consolidada int~I-na_._e .ex!_.erna.l_lão poderá ultraResolução sejam temporariamente elevados, desde que as passar, em 1991, Cr$3.491,0 milh.;íes, em atendimento ao dis·
operaÇões de crédito se-vinculem a empreendimentos fín3,ilcei- pósto no art. 2• e item II do art. 3• da Resolução n' 5819.0.
ramente viáveis e compatíveis com os objetivos e planos nacioA Caixa Económica Federal avaliando as condições econais de desenvolvimento, hipótese a que se ajusta o presente nómico-financeiras do empreendimento aprovou o pedido de
pedido de empréstimo. Entretanto, o§ 1~ do art. 6~ determina empréstimo, requerendo como garantia a vinculação de parceque essa elevação não poderá ser superior a vinte por cento las do ICM aos dispêndios do financiamento. No mérito, tratados valores inicialmente calculados nos termos do art. 3~' Com se de um projeto de extrema importância eco~ómica social
base nesse dispositivo, a _operação sefía limitada a para a população do município de Paranagllá, estimada em
Cr$403.742.246,00 (quatrocentos e três milhões, setecentos 130 mil habitantes. Em face do exposto e·Cqny~_~çido do mérito
e qu'\_renta e dois mil, duzentos e quarentae seis ~ruzei,ro~). da proposta, somos favoráveis a que a Prefeitura âe Paranaguá
a preços de outubro de 1991, montante inferior aó volume - PR seja autorizada a elevar, em caráter temporário, o
de ·recursos pretendido.
_ _ _
_ _: __, _.
limite para contratação de operação de crédito junto à Caixa
. :.0 Parecer do DEDIPIDIARE-91/637, de 22-11-91, com Económica Federal, nos termos do seguinte:
base no disposto no art. 6~, opina que a operação seja realizada
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• f07, DE 1991
pelo valor acima referido, mantendo-se as mesmas condições
estabelecidas pela Caixa Económica Federal para a contraM
Autoriza a Prefeitura Municipal de Paranaguá tação de Cr$2.018.711.230,00 (dois bilhões, dezoito milhões,
. PR, a elevar temporariamente os limites estabelecidos

os

e

Derembrode1.~9~91~--------~~D~IÁ~R~I~O~D~Q~C~O~N~G~RE~.~S~SO~.~N~A~C~IO~N~A~L~~~c~ç~ão~II~)~----~~~Se~x~ta~-~re~ir~a~13~:92~79~
pelo item I do ar"i. 3~, conforme o disposto no § 1~ do
art. 6~ da Resolução n<:> 58/90, do Senado Federal, no
valor de Cr$ 403.742.246,00, a preços de outubro de
1991.

O Senado. Fed~ral r~~olve:
.
Art. lo É a Prefeitura M~nidpal cte Par·anâgul,ESiido
do Paraná, nos· termOs da Resolução n~' 58/90 do ~.ena9.o Federal, autorizada a elevar temporariamerite os limites estabelecidos- pelo item I do art. 3<:>, conforme o disposto no § 1'?,
do art. 6' da referida Resolução, no valor de Cr$
403.742.240;00 (quatrocentos e três milhões, setecentOs e quarenta e dois mil, duzentos e quarenta e seis cruzeiros), a
preços de outubro çle 1991.

(Da Comissão Diretora
PARECER N• 560, DE 1991
Redação final do Projeto de Resolução n' 107, de
1991.
A Comissão Diretora ap.Tesenta a redaçãó final do Projeto
de Resolução n 9 -~07, de 1991, que autoriza a Prefeitura Muni'cipal de Paranaguá- PR, a ~levar temporariamente os limites
estabelecidos pelo itero I do art. 39., conforme o disposto no
§ 1' do art. 6• da Resolução n• 58, ele 1990, do..Senado~ederal,
no valor de Cr$403.742.246,00, a preços de outubro de 1991.
Sala de Reuniões da Comiss'ão, 12 de dezembro de 1991.
....:... Mauro Benevides, Presidente -Dirceu Carneiro, Relator
---..;.;.... Meira Filho - Iram Saraiva ~ Rachid Saldanha Derzi.

Parágrafo único. A elevação do limite a ·que se refere
o caput" deste artigo, tem por finalidade a contratação de
ANEXO AO PARECER N• 560, DE 1991.
recursos suplementares junto à Caixa Económica Federal para
Faço
saber _que o Senado Federal, aprovou, e eu
a ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de água
.
, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do
__
do referido Município.
Art. 2a As condiçõeS básicas da operação d_e _crédito RegJmento Interno, promulgo a seguinte
são as seguintes:
.
_ -_:RESOLUÇÃO N•;rJE t991
a) valor: Cr$403.742,246,00 (quatrocentos e três milhões,
setecentos e quarenta e dois mil, duzentos e quarenta e seis
Autoriza _a Prefeitura MUnicipal -de Paranaguá cruzeiros), a preços de outubro de 1991;
PR, a elevar temporariamente os limites estabelecidos
.
.
_
b) prazos:
pelo item I do art. 3~, conforme o disposto no § 1~ do
I - de desembolso: 24- meses;
art. 69 da Res~lução _n~ 58,_ cJe 1990, do Senado Federal,
I I - de carência: 30 meses;
no valor d,e Cr$_ 40_3.'742t246~QO~ ~ pi-eçoS- de outubro
III -de amortização: 216 meseS;
de 1991:
· ·
c) condições financéiias:
- Art. 1• É a Prefeitura Mu~lcieal de Par;~aJluá. EstaI - taxa de juros: 12% a.a.;
I I - taxa de risco de crédito: 1% sobre o valor do finan- do do Paraná, nos termos da Resolução n• 58, de 1990, do
Senado Federal, ªutorizada a elevar temporariamente osJimiciamento;
III- atualização do valor da dívida: variaçãO do índice ~es estabelecidos pelo item Ido_art._.39, cQnfo.rme o disposto
no § 19 , do art.6 9 da referiçla Resoluçã,o, n.o .. Y.aloJ: de
de atualiação das contas do FGTS;
IV- atualizaçãO dos valores a serem liberados: variação Cr$403.742.246,00 (quatrocentos e três milhões, seteceotose"quarenta e dois mil, duzentos e quarenta e seis cruzeiros),
do índice de atualização das contas do FGTS.
d) garantia: vinculação de cotas do Imposto sobre a Cir- a preços de outubro de 1991.
Parágrafo único. A elevação do Jimite a que se refere
culação de Mercadorias e Serviços-(ICMS);
e) destinação dos recursos: ampliação e melhoria do siste=. o caput deste artigo, tem por finalidade. a contratação de
recursos suplementares junto à Caixa Económica Federal par.a
ma de abastecimento de água do Município de Paranaguá;
f) autorização legislativa: Lei Municipal n• 1.661, de 3 a ampliação e melhoria do sistema .de abastecimento de água
de maio de 1991, alterada pela Lei Municipal n• 1.687, de do referido Município.
17 de outubro de 1991.
Art. 29 As condições básicas da operação de crédito
Art. 39 A autorização concedida através desta Resolu- são as seguintes:
_ _
ção deverá ser exercida no prazo de seis_ me_se.s a partir da
I) valor: Cr$403.742.246,00 (quatrocentos e três -midata de sua publicação.
Art. 49 Esta Resolu,Ção entra lhões, setecentos e quarenta e _dois mil, duzentos e quarenta
em vi$or na data de sua publicação.
·
e seis cruzeiros), a preços de outilbnY de 1991;
E o parecer, Sr. Presidente.
II) prazos:
a) de desembolso: vinte e quatro meses;
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O parecer
b) de carência:. trinta meses;da Comissão de Assuntos Económicos oonclui pela apresenc) de -~mortização: duzentos e dezesseis meses;
tação de Projeto de Resolução.
.
.
III ..:...._ coildições financeiraS:
Em discussão o projeto, em turno i.ínico. (Pausa.)
a) taxa de ju-ros: 12% a.a:;Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
b) taxa de risco de crédito: J% Sobre o valor do financiaEm votaçãO._
- Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer rifeiito;
c) atualização do valor da dívida: variação do índice- de
sentados. (Pausa.)
· iitii3.IizaÇão das contasdo F(}TS;_
----------- -- Aprovado.
atualizaÇãO_
do~
valOres
a
serem
liberados:
variaçãO
d)
A matéria vai ã Comissão Diretora para a redação final.
do índice de atualização-das contas do FGTS;
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Sobre a mesa
IV- garantia: vinculação· de cotas do Imposto sobfe a·
parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação final CiiCUlação de Mercadorias e serviços - ICMS;
da matéria, que será lida pelo Sr. 19 Secretá_rio.
V- dest!na_ç~o dos recursos: arri.pliação e melhoria do
É lido o seguinte
sistema de abastecimento de água do Município de Paranaguâ;
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VI- autorização legislativa: Lei Municipal n9 1.661, de
3 de maio de 1991, alterada pela Lei Municipal

n~

1.687,

de 17 de outubro de 1991.
Art:-3 9 A autorização concedida através desta Resolução deverá ser exercida no prazo de seis meses a partir da
data de sua publicação.
Art. 49 Esta Resolução entra em vigor na_ da_ta de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em díscussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Item 1:
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA
AO PROJETO DE LEI DO
SENADO N' 88, DE 1990
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336,
c, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do SubstitutivO da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n' 88, de 1990 (n'
5.99.6/90, naquela Casa), de autoria do Senador Odacir
Soares, que dispõe sobre o prazo para cbfiCéssão para
exploração dos serviços públicos de telecomunicações,
relativo ao art. 6_6 do Ato das DiSposições Constitu~
clonais Transitórias. (Dependendo de Parecer da Co~
missão de Educação.)
A Presidência esclarece ao Plenário que a matéria deverá
ser apreciada pela Comissão de Serviços de Infra~Estrutura
e não pela de Educação, conforme despacho inicial.
Solicito, portanto, ao nobre Senador Ronan Tito o pare~
cer da Comissão de Serviços de Infra~Estrutura sobre a maté~
ria.
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para proferir pare·
cer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estávamos
discutindo o projeto sobre os asilos que internam doentes
mentais, e V. Ex• me surpreendeu ao conceder-me a palavra
como Relator.
Inicialmente e de maneira informal, esclareço à Casa,
aos Srs. Senadores, ~o Sr. Presidente, que esse projeto tem
55- assinaturas. Atendendo a um anseio do Plenário e, principalmente, ao chamamento do nobre Senador Jutahy Magalhães, fiz questão de retirar a urgência "b" e passar para
a urgência ''c".
Duas intenções tive nesse momento ein que ietirei as
assinaturas. A primeira delas, atender ao Senador Jutahy Magalhães, que tem toda razão quando pede a discussão dos
nossos projetas. A segunda intenção é dizer que, como em
todo projeto que acaba por mobilizar grande parte da sociedade - é difícil não discutirmos aqui os que tfagam alteração
para grande parte da sociedade -, algumas pessoas fiz~ram
o seu lobby absolutamente contrários a esse projeto, que trata
da concessão da exploração de serviços públicos de telecomunicações para uma companhia particular que já a detém há
35 (trinta e cinco) anos. Estamos apenas prorrogando uma
concessão, Uma con~inuidade prevista em nossa Constituição.
Sr. Presidente, ouvi alguns murmúrios e, por isso mesmo,
quero me colocar n~ condição de Relator e expor ao debate
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deste assunto, porque não é bom ouvir murmúrios. Esta CaSa
deve promover debates.
Sou da região onde esta companhia tem sua matriz. Mas
quero ser bem mais claro. Fui colega de escola do diretor
presidente desta empresa, sentamos no mesmo banco. Quanto
à empresa, gostaria de dizer, inid:ãli.nente, que ela serve minha
região_há trinta_ e_ cinco anos, quando ningUém se ínteressav;:t
eJ;D. colocar lá uma empresa estatal Ou particular. Além disso,
ela presta Serviços extraordinários a minha região. Não sou
eu quem diz isso. Quem o diz é a Associação dos Prefeitos
de toda essa região, que; por unanimidade conclama que esta
pfórrogação seja aprovada. São Prefeitos e Vereaqores Qas
cidades do Triângulo Mineiro. O documento está em minhaS
mãos e poderá ser acessado por todas as pessoas que quiserem
dele tomar conhecimento.
.
_
É o seguinte o teor do documento:
u A CBTC necessita do seu grande e decisivo
apoio:
1 -porque há 37 anos atua -nessa área; abrangendo o Triângulo Mineiro, parte do Estado de São
Paulo, Goi~s e Mato Grosso do Sul;
2- porque seus serviços são modernos, efici'entes
e com um modelo de participação administrativa, onde
os funcionários são realmente associados;
3 - porque ela tem duas vezes mais que a média
nacional de números de terminais instalados por população -veja-se o número- de terminais instalados no
resto do País e o número de terminais instalados na
região;
__
_
4- porque possui" -219 mil acionistas;
5 - porque a esmagadora maioria dos seus funcionáriOs deseja a sua continuação, entendendo todos que
a hora é de privatização, e rtão de estatização;"
Alguém brincou, dizendo que seria intere~sante se oBraSil,-Deste momento, estatizasse uma empresâjJrivada que está
prestando serviços há 37 anos. GanharíamoS manchete de
todos os jornais do mundo. Depois da- quêda do Muro de
Berlim, seríamos a único do país no munQo.a estatizar uma
empresa privada. funcionando bem.
_ ~.
Vou continuar a leitura dos tópicos do do_curnento:
"6- porque 65% das localidades atendidas são
rurais;
7 - porque atende toda a demanda de telefones
na sua área de atuação; prova disso, é o preço do
terminal no mercado paralelo custar a metade do valor
oficial;
8 - porque a classe políti~ da regão em que atua
reconhece a qualidade da sua prestação de serviços;"
Todos os Parlamentares, sejam Deputados ou Senadores
da região, aprovam, por unanimidãde, a continuação dessa
concessão.
"9 ..,...._porque investe, anualmente, cerca de 20 a
30 milhões de dólares na ampliação dos seus serviços;
10-:- porque foi a primeira empresa do setor no
país a utilizar cabos de fibra ótica com finalidades comerciais;
11 -porque serve 80 municípios 294 iOCalidades
.do interior do Brasil, onde o governo tem. esCassez
de recursos para-invéstír.- - ·· Por tudo isso, e muito mais, é-que a Avetrint acredita nos parlamentares de bom senso deste País."

e
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e dei~ar que a saúde e a educação fiquem por conta da iniCia-tiva ptivada? É uma pergunta que deixo no ar.
Por outro laQo, Sr. Presidente, gostaria de Ç~ixar bell!_
cl~J~ a_ mJnha posição. Não sou pelo Estado mínimo. Muitos
aqui dizem: ..Precisamos criar um Estado mínimo", Quero
um Estado fora do aço, fora de atividade_s que a iniciativ_aQrjvada pode desempenhar melhor para que, assim, o Estado
seja so_b~rano _e inçiependente e possa intervir na iniciativa
privada devidamente, na hora em qUe essa empresa ou oiganização não estiver prestando os seus serviços adequadamente
O.M por preços corretos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, passo à parte formal do
relatório. ·· ·
O projeto, de autoria deSta-casa·, foi enViado à Câmara
dos Deputados, onde, após um debate longo bastante corno
acj_iii cicorréu quando da sua-iprõvação, reCebeu emendas.
A primeira emenda restringe o prazo de vinte para -oito
anos. Sou favorável a que se reduza o prazo para oito anos,
quando, então, disc~tiremos novame~te a renovação da concessão, embora,atualmente, da maneira como são dadas as
concessões, não só de telefóoe_ Como tambérú.de te.l~visão,
no _[_ll_()ment_o _em que a concessionária não cumprir com os
rigores da lei, poderá ter cassada _a sua concessão. Que çlaqui
a oito anos se redis_cuta esse pro~lema, se é que daqui a
oito anos alguém ainda vai discutir se se estatiza ~lguma coisa
Sr. Presidente, é que a Telemig tem telefo~es_ vendidos neste País.
-há seis anos, já recebeu por eles e não os instala.
Estado, repito, relapso, Estado inadimplente, Estado que
Por outro lado, Sr. Presidente, tenho um argumento que
não cumpre com o seu dever quanto à educação e à saúde,
talvez não comova a maioria dos Srs. Senadores, mas pelo
que não cumpre com suas obrigações também como ente sobemenos alguns. Ao tempo da didatura, do Al-5, eu era Presi- rano para poder intervir na iniciativa privada na hora em
dente da Associação Comercial e Iriâustriãr -d~ Uberlândia; que for preciso dizer: "A empresa não está operando bem,
a censura quis instalar-se na telefónica Brasil Central e' não seus preços não estão condignos".
permitimos, não foi instalada a censura; sabem9s que até
Acato~ então, esta emenda ao art. 1"' do substitutivo vindo
hoje se instala censura nas estatais onde telefoneS são gram- da Câmara. No entanto devemos_ suprimir o art. zo. para que
peados a cada momento.
retorn_e o projeto ao original.
Sr. Presidente, com vistas à votação desse projeto, proviTrata-se de uma concessão de telefones, por 8 anos, nasdenciou-se uma pesquisa pelo IBOPE. Tenho aqui uma cópia cidades a que acabei de me referir, para que essa companhia
do resultado da referida pesquisa: 74% dos usuários da região possa continuar prestando seus bons serviços.
dizem que os serviços são 6timos. E1,1 gostaria â~ fazer ~ssa
Eu sei, Sr, Presidente, que esta companhia incomoda
mesma pesquisa em Belo Horizonte,--em Bra::;;_ilia e no Rio muito, porque trai: comparativos. Um dos manifestos que
de Janeiro ou em São Paulo.
tivemos aqui foi oriundo de um dos.ex-presidentes da Telemig,
Sr. Presidente, o Brasil não pode·estar na contramão de Belo Horizonte, hoje Deputado.
da História. Alegam alguns que o Governo está fazendo um
As estatais têm este condão: delegam tanto poder aos
grande benefício ao aUtorizar uma conces'são de ~ele:fones e seus presidentes que, de lá, podem sair diretamente para a
que isso é maracutaia. Será 'que é mafacutaia ·quandO o Go- Câmara dos Deputados õia -até para o Senado Federal. Nas
verno da União faz uma: concessão de televisão e não cobra? empresas privadas é mais difícil, devido à competição.
É maracutaia autorizar a concessão -de transpOrtes urbaÍios
Eu gostaria, Sr. Presidente, se não agora, ·mais à frente
ou aeroviários e não cobrar? Renovar essa concessão é mara- um pouco, que se fizesse um comparativO entre os -preços
.
. . _ ..
..
cutaia, é desonesto?
de compra das linhas telefônicas, dos preços que a Telebrás
Sou conhecido aqui como_ privativista. No entanto, on- paga pelos equipamentos de telefone à empresa produtora
tem, tivemos- solicitaria um poiicó da atenção do Plenário - a Ericsson- e-os preços pagos- por Outras empresas, para
- a presença de um Ministro que é beril o rostO dçste Gover- que V. Ex~ possam verificar cjué a iniciativa priváda não tem
no, falando em privatizar a Previdência-Social. Não, não e o sobrepreço de 20%.
não! Não podemos entrar definitivamente na coritrãlnão: Qlie_-_
Por essas razões-e por inuita.S-Olltfãs,-SOli favorável à
ro, Sr. Presidente, que o Governo deixe de produzir açus aprovação da continuidade da concessão à CTBC, ço_m o acrése prestar serviços que não são da sua alçada em lugar nenhum cimo do art. 1~, vindo da Câmara, que reduz o prazo para
do mundo, para cumprir com sua obrigaçãO de prestar serviços 8 anos, e com a supressão do art. 29 , para que retorne ao
- projeto original.
como saúde, educação, infra~estnitú.ra.
A área de _saúde que presta bons serviços neste País é
Esse o relatório.
privatizada. Qual de nós, Senadores aqui presentes, vai ao
No entanto, Sr. Presidente, eu gostaria de estar, aqui
INPS buscar atendimento do serviço médico? Ou qual de
nós se aventura a __ colQcar _seu filho em uma esçola pública desta triburia, à disposiçãO dos Srs. Parlamentares para sanar
neste momento? Será que a função do Estado é fazer aço as dúvidas que possam ter sobre o funcionamento dessa empreFoi convocada uma assembléia dos funcionários dessa
empresa e compareceram 159 representantes das regiões. Cento e cinqücnta e oito votaram_fayoravelmente; um foi contra.
Toda unanimidade é burra. Saúdo esse um.
_
O Sistema TC1Cbrás tem 12 funcionárioS pa:ra~ m-lfterminais;-essa empresa tem 6, e aí, a reação.
Agora estamos recebendo o anúncio do balan_ço da Telebrás: essa empresa terá um lucro de um bilhão de dólares.
Mentira! Patranha! Corno pode apresentar lucro uma empresa
que vendeu centenas de milhares de telefones, recebeu por
isso e não os instalou? Não sei! Que lucro é esse? É fictício,
é mentiroso.
_ _
Mandei pedir, da minha região, um fax de Ur.n jbrnalzinho
que anuncia vendas de telefones. Vou ler Ç~.penas algumas
ofertas de telefones - o documento origíorial está em meu
poder e posso fornecê-lo a quem quiser-:
"Vende-se um telefone, já instalado, por Cr$600.000,00."
"Vende-se um telefone por Cr$680.000,00."
"Vendo um telefone, a tratar no telefone tal, por
Cr$480.000,00." · ·
·
Então, comecei a coligir da Telemig, de Minas Gerais,
os preços de telefone em Belo Horizonte, que variam entre
Cr$1.450.000,00 a Cr$2.600.000,00.
E o que é mais trágico.
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e demais serviços pciblicos de telecomunicações, asse·
nossa região, com a qual estou bastante familiarizad_()·
Fui empresário durante muitos anos; sou acionista; pO-rqUe
gurada a prestação de serviços de informações por entina medida em que se compra: o telefone, recebe~se ações.
dades de direito privado através da rede pública de
Não vou dizer que é a melhor empresa do mundo, porque
telecomunicações explorada pela União;
não existe concorrência, ei~ é tínicil na teglão. Ptefíro as emEsta aí, portanto, o dispositivo do art. 21, que assegura
presas telefónicas dos Estados Unidos.
- __ _ o controle estatal dos meios relativos ãs telecomunicações.
Ainda há pouco tempo, eu questiOnã'va -um amigo por
Não quero aqui, Sr. Presidente, Srs. Senadores, falar
que tinha dois telefones em casa com troncos diferentes. Ao sobre a necessidade de privatizações, sobre o enxugamento_
que ele me respondeu que, em uma companhia, era mais da máquina estatal; não quero aqui invocar as conveniências
barato o tráfego interno; e, em 0_1,1tra, era mais barato o interque ditam o mundo moderno de_ que as empresas privadas
nacional.
têm que ocupar o espaço das estatais. Quero referir-me a
Precisamos parar de dar subsídios às estatais, às empresas elas para que o Senado ente-nda por que esse dispositivo foi
em geral e criar, verdadeiramente, a competitiVidãde, para colocado aqui. Na verdade, quando discutimos na Constituinte
que o nosso cidadão, que pretendemos ~~truir pela ConstiM a parte relativa às telecomunicações, entendíamos, como até
tuição de 1988, possa beneficiar-se da livre concorrência.
hoje, que é um setor de magna importância e que deveria
Coloco-me â disposição dos nobres Senadores para diri- ficar sob o controle direto do Estado. E deparamo-nos, àquela
mir quaisquer dúvidas que possam ter sobre a concessão e oportunidade, com um quadro real, que era a existência de
sobre os serviços prestados.
empresa privada que explorava o ramo das telecomunicações.
O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. EX' um aparte? Daí surgiu, Srs. Senador~s, o. an. 66 do Ato das Disposições
O sR; PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi- Constitucionais Transitórias:

dência esclarece ao Líder Eduardo Suplicy que_ o Se,nador
Ronan Tito oferece parecer pela ComissãO de Infra-Estrutura.
Logo em seguida, discutiremos õ_ parecer e V. Ex• será
o primeiro inscrito pará fài:ê-lo.
O SR. RONAN TITO - E eu estarei disposto a esClarecer
as dúvidas de V. Ex•, como debatedgr.
Esse é o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em discussão. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Maurício Corrêa.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PbT:_DF. Para discutir.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
acredito que; embora a matéria seja de exti-ema simplicidade,
torna-se didaticamente interessante que se leia este proj~to:
"Dispõe sobre o prazo para concessão da exploração de serviços públicos de telecomunicações, relativa ao art. 66 do Ato das Disposições -ConstituGionais
TransitóriaS.
Congresso_ Nacional decreta:
Art. 19 As concessões de serviços públicos de
telecomunicações, em vigor em 5 de outubro de 1988,
não abrangidas pelo inciso II do art. 21 da Constituição
Federal, ficam mantidos os termos do art. 66 do A,to
das Disposições Constitucionais Transitórias, pelo prazo de 8 anos, a contar da data da publicação desta
lei, que poderá ser prorrogado;
Art. 2q Todas as_ empresas que exploram serviços públicos de telecomunicações deverão destinar 2%
de seu faturamento bruto ao Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Telebrás- CPqD, para a realização
de pesquisas na área de telecomunicações.
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
Essa a lei.
_.. _
O art. 21, da Constituição Federal, inciso XI, citado aqui,
, expressa o seguinte:
\
"Art. 21. Compete à União:
XI -e'xplorar, diretamente ou mediante concessão a empresas sob controle acionário -~statat o~ serviç_os telefônicos, telegráfiCos, de transmíssão de dados

São mantidas as concessões de serviços públicos
de telecomunicações atualmente em vigor, nos termos
da lei.
E _os .termos da lei que estamos verificando são exatamente estes: a apresentação de um projeto originário no Seriado Federal que outorgava a essa empresa -mais vinte anos
de concessão dos serv~ços de telefonia. Vinte anos. Eram
trinta, foram reduzidos para vinte e, anos. E chega ao S~;nado
para que o examinemos.
Eis a pergun,ta que formul_o neste instante_: é esta matéria
~nstitucional? E este projeto viável de discussão aqui, ou
vamos afrontar, expressa e diretamente, os termos do inciso
XI do art. 21 da Constituição F~de_ral? Por _que o artigo 66,
do Ato das Disposições ConstitucionaiS -Transitórias, garantida a concessão àquelas empresas nos termos da lei? Não
nOS termos dessa lei que se fabrica agora, m_as da Ie:i que
garantia a existência daquelas empresas, à época. Por isso
existe o Código Civil. Por isso há um contrato de cc_:mcessão
que garantia,_ ou garante, a essa empreSa em particular, o
uso dessas atribuições, salvo engano, até o dia 31 de dezembro
deste ano; porque tinha que assegurar o contrato já que a
lei assegura o ato jurídico perfeito, e nós sabemos que pacta
sunt servanda, o que estaria escrito no contrato, tinha que
ser cumprido. Ou nós fazemos as privatizações afrontando
a Consfitulçaô- POrque aí aprovamos a emenda do Governo
antes que ela seja discutida- ou cumprimos o texto constitucional. É claro que essa empresa investiu, é claro que ela
tem bens, tem um ativo que realizou e, evidentemente, esse
aspecto só se resolve através do ressarcimento; mas retirar
do Estado, neste momento, é o maior absurdo, porque a
ConstituiçãO deterniina o monopólio estatal das telecomunicações. Lamentavelmente o Governo avançou de modo violento. em cima do texto constitucional quando emitiu o Decreto
n"' 177; para derrubá-lo, apresentamos, recentemente, o De~
creto Legislativo, aprovado por 16 votos e 1 abstenção. Estão
entregando setores das telecomunicações ã iniciativa prlvada
de maneira abusiva, ilegal e altamente lesiva_ .aos interesses
··
nacionais.
Quero dizer que, hoje, no mundo ~t;>derno, dois são
os itens que fornecem mais dinheiro, mais recursos no mundo.
Primeiro, é o setor ligado ao petróleo; segundo, é o setor
ligado às telecomunicações. Sabemos do interesse que existe
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atrás dessa proposta. Diria que certos componentes que dirigem esse capital selvagem querem controlar as comunicações,
porque sabem que esse setor, hoje, dá esse retorno for_midável
de recursos aos investimentos praticados.
O Sr. Odacir SQ~res- PermiteRm.e·v. Ex~ um aparte?
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Eu o concederei, logo
em seguidã.
_
O que quero dizer é que nós, na verdade, se aprovarmos
esse projeto, estaremos dando a essa empresa mais oito anos,
a flm de que explore o ramo das comunicações, contrariamente
ao texto expresso da ConstituiçãO Federal. É o monopólio
estatal que prevalece para todo o Brasil. Só não terá sentido
esse monopólio, para essa ou aquela firma que detinha o
contrato e quer continuar com ele. O Senado não pode votar
esse absurdo sob pena de comprometer, iriclusive, a sua hombridade, na medida em que o Supremo Tribunal Federal haverá de apreciar uma ação direta de inconstitucionalidade, pela
violenta maculação que se fará a um texto que votamos, soberanamente, em 1988, quando proclamamos, quando promulgamos o Texto ConstituCional em vigor. Agora, apresentar
aqui um projeto dessa D?-tureza, isso é um absurdo. Por que
é que o _Governo, pOr sua própiiãlitiCaatxva, não mandou
para cá um projeto propondo exatamente essa prorrogação,
porque deixou que o gesto partisse exatamente do Pàrlamento? Por que se ele tinha e tem interesse nisso?
Não entendo, Srs. Senadores, que, existindo norma constitucional, se permita que uma empresa tenha, de graça, absolutamente sem fazer nada, a concessão de mais oito ·anos
de exploração de um setor que é eminentemente do Estado.
Isso é uma afronta, é uma indignidade que se pratica, com
o maior desrespeito à existência do texto. da Constituição Federal.
Concedo a V. Ex• o aparte, nobre Senador Odacir Soares-.

O Sr. Odacir Soares- Então, V. Ex• admite que a legisla~
ção anterior, recebida pela Constituição, desde que não conR
flite com ela, pode ser modificada?
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Senador Odacir Soares,
V. Ex• está com premissas inteíramente falsas e equivocadas.
O Sr. Odadr SoareS - Não. O que quero -é discutir
a constitucionalidade. V. Ex• está considerando que é inconstitucional porque a concessão exercida nesse _momento se faz
na forma-de legislação anterior e se ela está vigendo, significa
que essa legislação foi recebida pela Constituição, e, por isso,
ela pode ser mudada, porque não existe nenhum obstáculo.
É isso que quero dizer. E, portanto, ela é constitucional.

O Sr. Odacir Soares- V. Ex~ afirma, pelo que entendi,
que a concessão que vem sendo executada por essa empresa
_.
está na forma da legislação anterior. É isso?
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Na forma das leis regidas
pelo Código Civil.
O Sr. Odacir Soares -Na forma da legislação recebida
pela Constituição. Não é isso?
· -

O SR. MAURÍCIO C.ORRÊA - Mas nós colocamos na
forma da lei.

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Exato.
O Sr. Odacir Soares - Pergunto a V. Ex~ a Çonstituição,
em algum dos seus dispositivOs, veda qualquer modifiCâ.Ção
na legislação anterior recebida pela Constifllição'?
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Desde que haja uma
compatibilização com o texto.
O Sr. Odacir Soares - Não. Quero saber se a Constituição estabelece alguma vedação expressa às leis anteriores
que tenham sido recebidas por ela.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Não. Toda legislação
que se compatibilize com o texto constituciOnal é legal.
O Sr. Odacir Soares - V. Ex• acaba de afirmar que
a concessão exercida por esse conjunto de empresas se faz
na forma da legislação recebid-a pela nova Constituição. Pergunto a V. Ex' o seguinte: existe na ConstituiÇão algum dispositivo prOibindo que essa legislação anteriOr séja.modificada?
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Se modificar o Código
Civil, alterando o contrato.

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Na forma da lei, quer
dizer: na forma da lei exiStente àquela época. MaS rião é
na forma da lei elaborando-se uma norma legislativa, uma
norma legal, para dar mais oito anos. Naquela ocasião, a
solução que se encontrou foi essa.
De modo que, se fizerinos uma lei aqui, concedendo
mais oito anos, estaremos violando a Constituição ...
O Sr. Odacir Soares - Não estaremos
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - ... por estar no monopólio estatal das telecomunicações.
O Sr. Odacir Soares - É claro que não estaremos. A
Constituição procurou proteger- as empresas, com base na
legislação anterior, que estavam beneficiadas com concessões
outorga?-as pela União.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Senador Odacir Soares,
se nós quiséssemos entender da forma como V. Ex~ preconiZa,
teríamos colocado na Constituição a definição clara sobre isso.
O Sr. Odacir Soares-- Não, ao contrário.

O Sr. Odacir Soares - V. Ex• já deve estar esquecido
que o Deputado Manoel Ribeiro, do Pará, procurou limitar
a execução de concessões concedidas com base na legislação
anterior. Ocorre que a Constituinte rejeitOtta- emerrda do
Deputado Manoel Ribeiro, mantendo essa redação, isto ~.
pernlititidO qile a legislação recebida pela Constituição pu·
desse ser modificada mais ã frente, que é o caso, exatam'ente,
dessa matéria. Senão não- haveria sentido, nobre Senador,
as Disposições Transitórias tratarem dessa matéria. Ficaríamos no texto do corpo principal da nova Carta Magna. Por
que a Constituição tratou dessa matéria nas suas Disposições
Transitórias? Siniplesmente para permitir que essa concessão
pudesse continuar a ser executada? Exatamente. Mas ao mes~
m_o tempo, como não exiSte"·v-edã:Ção -na Constituição iio sentido de que aquela legislação recebida por ela não possa ser
modificada, temos que admitir que ela pode ser modificada.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Senador Odacir Soares,
até pOsso dar razão a V. Ex~ em parte, mas elaboramos uma
Constituição que diz que as telecomunicações são monopólio
do Estado. E colocamos, numa Disposição Transitória, que
aquela situação esdrúxula ou anômala seria resolvida na forma
da lei.
P:1ra o meu entendimento, o espírito da discussão na
époCà. é que, na forma da lei, o <.]ue Se respeitaria era O direíto
daquele que mantinha o. contrato no·caso-de uma indenização
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de ressarcimento. Agora, se elaboramos uma -lei para dar
mais 8 anos aos proprietários dessa empresa, na verdade,
estaremos fazendo uma concessão absolutamente inconstitu~
cional, estaremos fazendo um favor. Çol)leteremos,_ a_ meu
ver, um arbítrio de natureza constitucional, porque prevalece
a regra para todo mundo, exceto para essa campanha que
tem um contrato que vence no próximo dia 31 e que vai
ser favorecida pelo Congresso Nacional com mais um contrato
- -para 8 anos...
0 Sr. Ronan Tito- Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Daqui a 2 ou 3 anos,
podcr-se-ia votar o Emendão. Nesse caso, com a quebra do
monopólio, estaria resolvida a situaçãodessa companhia. Na
verdade, essa é a intenção e está atráS disso, quer dizer, um
prazo maior para ver se nós aceitamos a quebra do monopólio
das telecomunicações, com o que o caso estaria absolutamente
resolvido.
Não tenho nenhuma idiossjncrasia â tese do Senador Odacir Soares, mas entendO que isso se reSol~eria cOm réssarcimento, com o pagamento dos direitos dessa companhia. O
que não é justo é dar mais 8 anos quando o espírito da Consti~
tuição é o estabelecimento do monopólio. Então para que
o monopólio? Se foi colocado como regra, corno cânon definitivo, por que então permitir que- urna ou duas empresas tenham, no se to r privado, a exploração de algo que é do Estado,
quando o resto todo é estatal? Seria justo, do ponto de__vis~a
constitucional, permanecer essa exploração na mão de uma
empresa e o resto todo ser estatal, quando o espírito era
para que todo o setor das telecomunicações fosse estatal?
Ouço o Senador Ronan Tito.
O Sr. Ronan TitO - Nobre Senador Maurício Corrêa,
não me atreveria a um debate de con·stitucionáiidade com
V. Ex~, porque tenho me socorrido diversas vezes ao conhecimento, ao saber de V. Ex~ quando se levanta constitucionalidade ou inconstitucionalidade de qualquer lei em debate.
V. Ex• é testemunha de que tenha procurado_aurir dos ;;_eus
conhecimentos de grande juris~a e até de jurisconsulto deste
seu amigo. Mas tenho aqui tamb~m :;-:- ~com_o Direito não
é uma ciência exata- um parecer do nobre Deputado Nelson
Jobim justamente sobre constitucionalidade. Foi argüida a
constitucionalidade desse projeto na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aqui do Senado~ onde foi votado
e dado como constitucional. Depois o projeto foi apreciado
na Comissão de Constituição c Justiça e de Redação da Câmara dos Deputados, onde com o parecer do Deputado Nelson
Jobim, acabou tendo a votação de todos os juristas como
sendo constitucional. Tenho em minhas mãos, se
Ex~ e
o restante do Plenário quiserem ouvir as razões apontadas
pelo nobre Deputado Nelson Jobim, que também é, como
V. Ex•, um jurista e um constitucionalista. S~ __Ex~___ começa
referindo-se ao art. 66 do Ato das Disposiçõe-s Transitórias
·
da Constituição:
-

v._

"Art. 66. São mantidas as concessões de serviços públicos de telecomunicações atualmente em vignr,
nos termos da lei.
A Constituição, no art. 21, Inciso XI, do texto
permanente, determinou· ser da competência da União
"explorar, diretamente ou mediante concessão a empresa sob controle estatal, os serviços telefónicos, telegráficos, de transmissão de dados e damais serviços
públicos de telecomunicações ... "
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O substitutivo da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática mantém as concessões a entidades não .estatais, existentes a época da
promulgação da Constituição, pelo prazo de 8 anos.
O debate do Projeto suscita as seguintes questões:
1) a expressão "nos termps da lei", do art. 66
das Disposições Transitórias, refere-se â legislação vigente â época da promulgaçã9 da Constituição, ou â
legislação a ser editada no futuro?
2) na hipótese da resposta â questão anterior ser
no sentido da referência ser à legislação a ser editada,
pergunta~se como poderá a lei dispor sobre as concessões existentes:
2.1) se deverão extingi.Iii'-se quando de seu término, passando as mesmas incidê_!l_cias plena do art. 21.
inciso XI, da CF? ou.
2.2) se deverão extinguir~se quando de seu térm_i~
no, sujeitando-se o objeto da concessão à nova licitação? ou
2.3) se serão mantidas por prazo de "X", prorrogável, ou não, por nova lei?
VeJamos a primeira questão:
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Senador Ronan Tito,
com o maior respeito, V. Ex~ é um velho e experimentado
Parlamentar.
O Sr. Ronan Tito- Velho sim, experimentado não.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA -Experimentado e competente. De modo que eu gostaria que V. Ex~ concluísse o
aparte, porque estou vendo o sinal verde. Quero, também,
concluir o meu pronunciamento.
O Sr. Ronan Tito - Tenho por escrito o parecer de
S. Er' Para finalizar, gostaria de diz_er aos nobres Srs. Parlamentares aqui presentes que existe o tribunal para decidir
questões de juridicidade e constitucionalidade, porque nem
sempre as partes são unânim-es quanto à juridicidade e constitucionalidade. Daí a necessidade dos tribunais. Neste instante,
estamos diante de um Plenário que deverá referendar ou não
as comissões técnicas: a Comissão de Constituição e Cidadania
do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, ond-e foi
discutido sobejamente isso. Quãndo ao património que tem
a CTBC, é património dela. O custo <;ie um termin~l tel~fônico
varia no mundo de 1.200 a 3.000 dólares. Como a _empresa
tem 220 mil terminais, o Governo, se quisesse verdadeiramente cancelar essa concessão, teria que dispor, imediatamente, de 300 milhões de dólares, no mínimo, a 900 milhões
de dólares no máximo. Porque isso é património da empresa,
não é concessão. Por outro lado, g9staria de lembrar a V.
EJCI' que o Estado concede ou não. O Estado não vende concessões~ Não vende concessão quando cede à TV Globo o direito
de usar. Não vende quando dá direito a uma empresa de
ônibus a colocar ônibus a trafegar. Ou concede, ou não concede. A veemência e o saber de V. Ex' já são conhecidos.
Apenas não me atrevi a apresentar da minha lavra qualquer
questão de constitucionalidade, portanto socorri-me, desta
vez, do meu colega parlamentar, o nobre Deputado Nelson
Jobim.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Sr. Presidente, Srs. Se·
nadares, evidentemente, não irei entrar ne~sa questão dos
números, porque sei, por exemplo, qiie os satélites que foram
colocados aí foram pagos pelo contribuinte brasileiro. E o
ónus para a implantação das antenas de rastreamento, todo
""7

__
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o custo foi ã.rcado pelo contribuinte brasileiro. Utilizar na
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Obrigado, Sr. Presiponta para ganhar o filé mignon é muito fácil. Essa é a realida- dente.
de. Quem fez _isso foi a Telebrás; quem pagou foi o Brasil.
O Sr. Josaphat Marinho - Permite V. Ex' um aparte,
Não é justo que üin grupo, isoladamente, perceba.
Senador?
Mas me permitiria responder ao Senador Ronan Tito
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Com prazer, Senador
com seis colocações rápidas do Professor Celso António Bandeira de Mello, emérito catedrático de DireitO Constitucional Josaphat Marinho.
em São Paulo, que diz:
O Sr. Josaphat Marinho - Nobre Senador, quase que
1 -Portanto, não resta dúvida ou entx:edúvida que, por V. Ex~ já respondeu à indagação que eu ia lhe fazer, ao ler
decisão constitucional, o meio reputado conveniente para a trecho do parecer do Professor Bandeira de Mello. Só lhe
faria uma indagação, para meu esclarecimento finaL A empreprestação dos serviços públicos de telefonia é o da adminissa de que se cogita está sob controle estatal ou é empresa
tração direta federal ou o da concessão efetUável _unicamente
a empresa sob controle acionário estatal. Ou seja: a Lei Magna privada?
deixou estampado, com nitidez incontendível, que inadmite
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Empresa absolutamente
possam ser outorg:,tdas concessões dos sobreQitos !;erviços a
privada.
empresas particulares.''
O Sr. Josapbat Marinho- Então, parece-me difícil pror2 - Intérprete algum deíxariã de reconhecer que no art.
21, inciso XI, está traduzida de maneira clara -e indisputável rogar. No art. 66 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a Constituição manteve as concessões em vigor, nos
a convicção de que a forma adequada para a prestação de
serviços telefónicos- não é a da concessão a particulares, pes- term_os da lei. É claro que manteve pelos oito anos da lei.
soas físicas ou ji.liídicãS, é que, pois, esta modalidade anteriorO SR. MAURÍCIO CORRÊA - Pelo que restava.
mente cabível não deve nem pode se reproduzir, sob pena
O Sr. JosaphatMarinho- Pelo que restava. Como podede nulidade, por ofensa frontal à ConstituiÇão do País."
remos, agora, prorrogar a concessão _em_ benefício de uma
3. Acresce que o art. 173 exige licitação para a concessão empresa privada, se a ConstituiçãO -Federal diz ~~enipresa sob
ou permissão de _serviços públicos, requisito cuja falta obvia- controle estatal''?
mente acarretará a nulidade de sua outorga.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Senador Josaphat Mari4. A hipótese de que, por força do art. 66 do Ato das nho, dentro da argumentação de V. Ex•, se fosse uma questão
Disposições Constitucionais Transitórias, as concessões vigen- extremª-ID-ente justa, para ser corretíssima teria ·que haver,
tes, em particular no caso das empresas telefônicas "associa- isso, siiil, uma concorrência para a exploração dessa concesdas", teriam se torn_ado sem prazo, isto é, vigorantes ad infini- são. Por que nós, que tivemos um poder constituinte para
tum, enquanto os concessionários bem servi&sem, data maxi- fazer uma-Constituição, vamos tef-ú poder de dar a essa
ma venia, é simplesmente absurda e despida de qualquer su- empresa mais oito -anOS pára utilizar esse serviço, ou vamos
porte lógico ou normativo.
agir na forn;ta da Constituição Federal?
5. Na hipótese considerada na conSulta --'- prorrogação
_ Até admito _encontrarmos a solUção. Querem encontrar
das atuais concessões de serviços telefónicos e empresas priva- uma solução? Vamos por em concorrência, já que existe -o
das - a impossibilidade é absoluta. Nem ao menos valeria precedente_- ad argumentando apenas- aí ela entrariapermissivo residente na licitaÇão- óü- contrato facultados por dar_o, pago o acervo -para disputar. Mas constitucionalato normativo hábil. E que, mesmo se existisse, topariã com mente, não é possível.
um empeço intransponível. A saber: o que resulta do art.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex• um aparte?
21, XI, da Lei Maior.
6. A reversão dos bens ao cabo da expiração do prazo
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Com muita honra, nobre
de concessões longas, como são, geralmente, as. de serviço Senador.
telefôniCo, presumem-se gratuitas, sobretudo se já foram prorO Sr. Jutahy Magalhães - Senador MauríCio Corrêa,
rogadas e não houver investimentos novos custeados pelo con- eu tinha uma idéia equivocada da _nórma re_gimental, e ao
cessionário.
·
verificar o meu erro foi compulsar O Regimefito Interno Essa é a opinião do Professor Celso Bandeira de Mello.
acredito em regimentos. Se erramos, votando da primeira
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~-:-Nobre Sena- vez a favor do projeto -na Comissão de Justiça. no Plenário,
dor Maurício Cótrêa, pediria apenas a V. Ex' que me permi- -se o Senado aprovou e envioU paraca Câmara, não temos,
tisse solicitar aO Plenário o assentimento para prorrOgar a ágora·, condições regimentais de votarmos contra o projeto.
sessão por mais quarenta minutos, a fim de que se ultime Temos condições regimentais de votar contra o substitutivo
a apreciação das matérias constantes da .Qr_d_e_ro do Dia e ou parte_do substitutivo, mas não ternos condições regimentais
possamos fazer, com a colaboração do_ PLenário, talvez mais de recusarmos aquilo que já aprovamos. O Regimento não
duas sessões extraordinárias, a fim de serem apreciadas maté- permite de modo algum, porque ele dá as normas de. como
rias de urgência, de conformidade com os requerimentos já fazer a votação das emendas da Câmara a projetes do Senado;
são os arts. n9s 285, 286 e _287. Eu tinha uma idéia realmente
lidos nesta sessão.
_
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo com a prorro- equivocada; eu_ tinha a impressão de que podíamos recusar,
gação por- quarenta minutos queiram permanecer sentados. mas, hoje, estou convencido, pelo que li e pelo que conversei,
de que realmente não temos condições_ de rejeitar. Existem
(Pausa)
sugestões outras de caminhos a serem seguidos, mas aí não
Aprovada a prorrogação.
Volta a palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa, que me cabe roubar a idéia de colegas que, certamente, falarão
certamente vai concluir o seu brilhante pronunciamento da sobre isso. Mas, regimentalmente, não temos mais condições
tarde de hoje.
. de votarmos contra aquilo que aprovamos.
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O SR. MAURÍCIO CÕRRÊA- Confesso a V. Ex• que
não examinei essa questão. Estou até surpreso; mas não será

por uma norma regimental que vamos violentar a nossa con.sciência numa questão eminentemente de mérito, que afronta
a Constituição.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - V. Ex• me permite
um aparte?
O SR. MAURÍCIO CORRÍ:A - Com prazer, ouço V.
Ex~

O Sr. Cid Sabóia de-Carvalho - Sr. Senador Mauricio
Corrêa, vim do meu gabinete às pressas para ainda alcançar
o discurso de V. Ex~ Estamos diante de uma questão que
é mais ou menos assim, como ressaltou o Senador Jutahy
Magalhães; o Senado prorrogou por 30 anos, e a Câmara
-ente revisor, neste caso- reduziu para 8 anos ess_a prorrogação. Voltando a matéria da Câmara, teríamos, regimentalmente, duas hipóteses: ou prorrogamos por 30 anos, man~
tendo o projeto, ou prorrOgamos por 8, aceitaildo a revisão
da Câmara e mantendo o restante do projeto se quisermos,
bastando para isso recusarmos o art. 2..., do substitutivo que
veio da Câmara dos Deputados. Agora, quanto à argüição
de inconstitucionalidade, não sei como operá~la no Senado
Federal, porque se recusarmos·o substitutivo que v~io da Câ_~
mara, não teremos mais como recusar o que ó Senado já
fez. Como cancelar uma decisão já adotada pelo Senado Federal? Mesmo aceitando a pecha da inconstitucionalidade, não
temos no Processo Legislativo como proceder corretarnente
para que inexista o Projefo do Senador OdaCir SOares _e igual~
mente o seu substitutivo. Acredito que essa prorrogação páS~
sou a ser muito discutida depois de uma análise 4e disposição
transitória atinente à matéria ~ ela disposição perriJ.anente da
Constituição. Ainda_ não estou particularmente c~:mvencido
da inconstitucionalidade. Como diz o SenadOrT~ahy.Maga
lhãcs. essas matérias urgentes nos tiram a possibilidade de
um aprofundamento maior. Não sei se estudando a parte per~
mamente da Constituiçã.o sobre concessões e ela disposição
transitória tiraremos a idéia de que é impossível fazermos
essa prorrogação tanto do projeto como do substitutivo. Bom
seria, Senador Maurício CoiTéa, que encon-trássemos mil tem~
po de retirarmos essa urgência e deixarnlos essa matéria para
depois, a firit de podermos nos aprofundar nessa questão.
Estou confessando que não estou convencido da inconstitucio~
nalidade, talvez pela falta de tempo e opõi'tunidade para um
exame maior da questão.
O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex• tem, para a sustentação
da sua pretenção, um mOtivo absolutamente correto. Não
há urgência regimental que possa ser mais importante oU supe~
rior do que a regra constitucional.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Então, vamos encontrar
um modo de retirar a urgência e deixar que a matéria siga
o rito normal e retorne às Comissões, porque, convencidos
da inconstitucionalidade, deve existir um caminho já que a
Constituição é maior do que o Regimento. Mas, nesse regime
de urgência, não sei. A Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, numa segunda oportunidade, poderia perfeitamente se posicionar pelo cumprimento da Constitu~ção em
detrimento do Regimento da Casa. Isso poderia acontecer.
Na COmissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Mas não
sei como possamos fazer isso sem um exame maior de_ uma
Çqmissão Técnica. Por essa razão, quer-o sugerir a V. Ex•,

i

Dezembro de 1991

que está com a palavra e que abrupta-mente eu. o interrompi,
talvez indevidamente, para não acrescentar quase nada, por~
que_-o Senador Jutahy Magalhães já havia acrescentado muito,
V. Ex• como Líder de Partido começasse a encaminhar a
matéria pelo cancelamento, pela retirada da urgência da maté~
ria. Aí, teremos muito tempo para um profundo exame de
tudo.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Evidentemente que gostã.fia- que o PMDB retirasse a urgência - parece-me que
é urgência disposta na letra "'c", do art. 336 do ~egimento
Interno.
O Sr. Ronan Tito- Gostariã de informar ao nobre Sen~
dor que era a urgência: diSposta na letra ''b'·'. Retirei a matéria
da urgência "b" e passei~a para urgênciõ! "c" para dar oportu~
nidade de rediscustir porque, na Verdade, veja bem nobre
Senador, essa matéria passou ·pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania da qual V. Ex~ é 1° Vice~Presidente onde
foi aprovada. E V. Ex~ quer desacreditar, neste momento,
a própria comissão da qual é membro, e que aprovou a maté~
ria; quer desacreditar a Comissão de Constituição e Justiça
c de Redação da Câmara. Creio Ser uma preclusão moral
e jurídica, porque o projeto-, como todos sabem, foi discutido
e aprovado nas comissões competentes das duas Casas do
Congresso Nacional. Vamos, agora, questionar todo o processo? Quando é que vamos terminar essa -discussão? Nobre
Senador, retirei a urgência "b", justamente para termos condição de discutir, digamos, o mérito das emendas e do substitutivo da Câmara, porque o maiS já havia sido aprovado,
não só na Comissão de Constituição, Justiça e Cidania do
Senado, como também no plenário desta Casa.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Sr. Presidente, eu estou
encerrando, mas, realmente, se fosse possfv~~ a e_xtinção da
urgênica - o PMDB está com a palavra - creio que seria
a solução. _Caso isso não fosse viável, diante da rigidez regimental, penso que só temos uma solução: obstruir a votação.
Nõs temos que nos retirar. Nós que_ entendemos que não
devemos permitir que se realize, se concretize um ato desta
n~tureza, temos que partir para a obstrução. Não há outro
jeito.
O Sr. Josaphat Marinho - Permite:-me V. Ex~ um aparte,
Senador Maurício Corrêa?
O SR. MAURÍCIO COORÊA- Perfeitamente, Senador.
O Sr. Josaphat Marinho- Eu não sou muito ente-ndido
em Regimento, mas pelo que fui informado, se os Líderes
a requererem, a retirada da urgência é possível. E_ este é
um apelo que se faria, porque é manifesta a incOnstitucio·
nalidade. A Coristituição diz, primeiro: prorrogou, transito~
riamente.
Em segundo ·lUgar, diz que no regime da Constituição
pode ser serviço, mantido diretamente, ou mediante concessão
à empresa sob controle estatal. Se reconhecemos, sem nenhu~
ma divergéncia, que a empresa é privada, como fazer a prorroM
gação? Os nobres Líderes da Casa hão de compreender que
não há exigência regimental, nem há erro cometido pelo Senado e pela Câmara que possa superpor-se à proibição constitu~
clonai.
O Sr. Ronan Tito - Quero apenas prestar um esclareci_~
menta de que a concessão vence em 31 de dezembro e a
atual Sessão Legislativa deve terminar na segundaMfeir~., de
acordo com a Constituição. Já foi votada a constitucionalidade .
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da matéria na Comiss_ão de Co'nstituição, JUS_fiÇá e Cidadania
do Senado; foi votado o projeto aqui no Plenário; foi votada

a constitucionalidade de matéria na Comissão de COnstituiçãO
e Justiça e de Redação na Câmara dos Deputados; foi votado
o projeto na Cârriàfa_âos Deputados, Será que vamos estabelecer a rosca sem fim'? Vamos voltar novamente _à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania? E como é ·que fica a
partir de 1" de janeiro; fica-sem Cóiii::essão? Como será?
O SR. MAURÍC.IO CORREIA - Nobre Senador, há
forma de contornar; aliás a companhia deveria ter notificado
-isso sim - a Telebrás. Não sei se o fez, porque esse seria
o caminha adequado, para prevenir os seus direitos.
O Sr. Ronan Tito --Nobre Senador, ,;orno disse a V.
Ex~ não tenho conhecimento jurídico, nem de Direito COnstitucional para dizer se V. Ex• tem razão ou não; mas, creio
que houve preclusão. E se quisermos, agora, verdadeiramente, arqüir a incostitucionalidde, temos que esperar a sanção
ou o veto do Presidente da República e argüir essa inconstitt.iciõnalidade no fórum competente que é o Tribunal; pOrque
aqui V. Ex~. através da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, já deu rc::;paldo à matéria, se n1io o deu, o voto
da maioria da rcferída Comissão o derrotou.
O Sr. Chagas Rodrigues- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Ouço o aparte ao nobre
Senador Chagas Rodrigues.
O Sr. Chagas Rodrigues - É uma informação da maior
importância. Este projeto não transitou pela Comissão de
Constituição, Justiça- e Cidadania, do Senado. _E_ste projeto
só foi à Comissão de Serviços-de Infra_~Estrutura. _Este; projeto
é incõnstituciona1.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Sr. Presidente, pelo que
estou recebendo aqui, o projeto teve o parecer do Senador
Ney Maranhão, em Plenário. Deve ter sido uina sessão em
que não estávamos, porque se estivéssemos preserites, jamais
iríamos coonestar a aprovação de um projeto dessa na_turefoa.
Portanto, não persiste essa preocupação regimental... Aliás,
continua a prevalecer, porque houve ....
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Ouço o a]'arle do nobre
Senador J utahy Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães- Mantenho-me na posição de
que não podemos votar contra aquilo que já votamos. Segundo, podemos retirar a urgência, porque está em discussão
e não em votação. Portanto, se está em discussão, se as Lideranças desejarem retirar a urgência, podem retirá-la.
A matéria foi remetida somente à Comissão de Serviço
de Infra-Estrutura. v:-Exl' sabe que quando é projeto de Senador, conseqüentemente-, de deliberação terminativa na Comissão, é designada apenas uma Comissão para dar parecer. Mas,
o assunto veio ao Plenário, e se deu o parecer, por requerimento de alguma urgência à época. Realmente a matéria não
foi à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania: fui verificar e -constatei que a referida Comissão não se manifçstou.
Fui à Comissão de Serviço de Infra-Estrutura, ·e o-parecer
foi dado em Plenário pelo Senador Ney Maranhão.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Sr. Presidente, ao encer·
rar, gostaria de formular um apelo ao nobre Líder do PMDB,
Senador HumbertO LUcena que, diante da clara, manifesta
inconstitucionalidade deste projeto, que nós retiremoS a: ur-

Sexta-feira 13 92S7

gê~cia. Acho que não firmei o documento. Mas é a única
solução para nós evitarmos uma -das maiores violências ao
Te~to Constit~~ional. É o apelo que eu faço ao patriota, ao
altivo, ao eqmhbrado, ao homem público de passado limpo
'
independente, que é o Senador Humberto Lucena. '
_Fica aqui, portanto, o meu apelo.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy para discutir,
logo depois ao Senador José Paulo Bísol, em seguida, ao
Senador Chagas Rodrigues e, finalmente, ao Senador Beni
Veras ..
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. !'ara disçutir.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
eu gostaria, nesta oportunidade, pelo menos, de contribuir
para que o Senado caso venha votar esta matéria, seja hoje
ou nos próximos dias ou daqui a alguns meses, que o faça
da maneira mais consciente possível.
O Senador Ronan Tito dispôs-se, durante o seu parecer,
a responder perguntas que pudessem contribuir para que todos
saibamos dos fatos relativos à empresa cuja concessão se quer
prorrogar. Peço, então, a sua atenção para que S. Ex~ possa
responder a quaisquer indagações que venha a fazer-lhe ..
Primeiro uma observação, pois V. Ex~ mencionou aqueda
do Muro de Berliin e o exerriplo da Aiemanha. Mas é preciso
GQnsiderar que a própria Alemanha, seja a Alemanha Ocidental, seja a Alemanha Oriental, e, agora, a República Federal
da Alemanha, que abrange ambas, no campo das telecomuniCações, no campo dos correios, em veidade; detém o monopólio estatal. Então, se for para pensarmos no exemplo da
Alemanha, prezado Senador Ronan Tito, no campo das telecomunicações, ela é estatal.
O Sr. Ronan Tito - Nobre Senador Edua_rdo Suplicy,
não estou legislando para a Alemanha. Desculpe-mel Porque,
se eu for verificar se na Alemanha tem uma que é estatal
e outra que não é estatal, veja Senador, isso é muito frágil.
Por que--v. Ex~ elegeu a Alemanha? Por que não elegeu,
por exemplo, os Estados Unidos da América do Norte? Por
·que não elegeu a Rússia que está privatizando? Por que elegeu
justamente a Alemanha que tem esse setor? Sãbe qUal é,
agora, o provérbio da Alemanha? "Se você tem um marco,
tenho uma empresa para lhe vender". Todas as empresas
ãlemãs estão sob privatização.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Foi V. Ex• quem escolheu
o caso da Alemanha, apenas estou fazendo uma observação.
Lá, as telecomunicações e os correios estão sob controle dp
Estado. Por quê? A teoria econômíGa, muitas vezes,_ coloca
que se faz necessário o monopólio estatal, prevendo que
permissão à empresa privada para explorar serviços públicos,
-e, tipicamente, a telecomunicação numa região, numa cidade, exige um cOntrole monopólico - está Sujeita ao- COiitrole
por parte do Estado.
Nos Estados Unidos· existe um controle rigoroso a respeito de todas as empresas que exercem o monopólio, quando
privado.
No Brasil, mesmo nos setores onde há monopólio privado, ainda não se estabeleceu devidamente o controle ideal.
No caso dos serviços de telecomunicações, prezado Senador
Ronan Tito, o controle que o Governo Brasileiro exerce sobre_
empresas como a G_ue está sob exame, a Compa-nhia Telefónica
do Centro-Oeste, segundo o Relatório da Telebrás, não tem
sido adequado.

a-
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O Sr. Ronan Tito- Permitewme V. EX" um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY- Vou procurar documentar isso para que V. Ex• possa responder. Vou ler o parecer
do Chefe do Departamento Jurídico da Telebrás, Sr. Egberto
de Faria Melo 1 pelo menos nas suas· conclusões, para que
V. EX' possa responder:
TELECOMUNICAÇÓES BRASILEIIl.A-ss:A. ~TELEBRÁS
- (Vinculada ao Ministério

das Comuniçaçõ~s)

10 - Conclusões
De todo o exposto, extraem-se~as·següintes çQil~~ll_:_

10.1
sões:
a) a concessão- ato jurídico -co-Pipfexo e contrato administrativo - é ~_rri_ meio de descentraliza·ção da prestçaão de
serviço público. Por ela o Estado não se despe da condição
de titular do serviço público, mas apenas· transfere a alguém
-·
o seu exercício;
b) na concessão, ~s-disposlçõés re~ativas ao prazo, à organização, ao funcionamento do serviço e às tarifas, são cláusulas
regulamentares e, como-·tal, alteráveis unilateralmente pelo
poder concedente;
c) a concessão pode ser extinta pelo fim do prazo estabelecido, por mútuo aco-rdo ou pár atO -unilateral do poçler c_once- _
dente. Neste último caso~ o concessionárià, -des-de- ·que não
tenha dado causa à extinção~ poderá haver uma indenização
pelos lucros que deixar de auferir;
d) de .acordo com o art. 21, XI, da Constituição, somente
empresas sob controle estatal podem ser concessionárias de
serviços públicos de telecomunicações. Descumprem essa exigência as empresas do Grupo CTB-Ceniral mas poderão elas
continuar a prestar os serviços até 31-12-91, prazo final das
concessões uniformizadas pelo Decreto n' 89.395/84 (ADCT,
~-6~;
.
.
e) as empresas do Grupo CTB Central tornaram-se, com
a edição do Decreto n' 89.395/84, associadas da Telebrás.
As condições da associação são aquelas determinadas no referido decreto, não atingindq _O prazo final a·as concessões fixado
para 31-12-91; ·
__ _
O caracteriza-se como grave irregularidade .o não cumprimento pelas empresas do Grupo CTB Central do que dispõe
o parágrafo único, do art. 29, do Decreto n? 89.395/84. Tarribém irregular é a_ não-aceitação, pelas empresas~ do poder
de fiscalização da União ao se recusar a fornecer informações
ao Ministério das Comunicações. Por fim, tambÇrq._é de extrema gravidade o modo como a CTB Central estaria negociando
plano de expansãO. numa afronta às P_o_rtarias: Mínicom n'?S
209 e 219, de 1986.
10.2 As irregularidades praticadas ou que estariam s-erido praticadas pelas empresas do Grupo CTB Central as tornam passíveis de terem suas concess6es extintas -p-or~ato uD.ilateral do poder concedente. sem que a elas assista direito a
indenização por lucros cessantes.
10.3_ Não obstante, a gravidade das faltas cometidas já
esteja comprovada pelo desenrolar dos fatos e por documentos, nenhuma medida extrema deve ser tomada antes d.e uma
completa e minuciosa aud_itoria nas empresas.
10.4 Essa auditoria cabe ao Ministério das Comunicações promover e para ela poderá ser buscada a colaboração
da Telebrás, de outras empresas do setor e de auçlitores_inde·
pendentes.
-
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10.5 O que não se deve é permitir que direitos e poderes
do concedente continuem sendo desconhecidos, com prejuízos
para imagem da Administração Pública e até mesmo dos usuá·
rios..
É o parecer, s.m.j. - Egberto de Fãria Melo, Chefe
do Departamento Jurídico.
Recebi(emos) o memorial e o dossiê da "Associação dos
Usuários de Serviços Telefónicos do Triângulo Mineiro''. Dep. Genebaldo Correia (Líder do PMDB) - Dep. Ricardo
Fiúza (Líder do Bloco)- Dep. Vivaldo Barbosa (Líder do
PDT) - Dep. Victor Faccioni (Líder do POS) - Dep. José
Serra (Líder do PSDB) - Dep. Gastone Righi (Líder do
PTB)- Dep. José Genofno (Líder do PT) - Dep. Eduardo
Siqueira Campos (Líder do PDC)- Dep. Ricardo Izar Sérgio
Arouca, (Líder do PCB)- Deputado Cleto Facão Liderança
do PRN).
Prezado Senador Ronan Tito, como este Relatório é datado de 29 de novembro de 1989, pergunto a V. Ex• porque
I!ãO tenho essa informação, se pOrventura esses fatos aqui
registrados, particularmente aquele que diz "pela Telebrás",
ou que estaria a empresa se recusando a fornecer informações
ao Ministério das Comunicações e envolvida em algum~ ...
O Sr. Ronan Tito - Para mim, não!

OSR. EDUARDO SUPLICY- Não sei, nobre Senador,
se ocorre isso! Desde então essas condições aqui relatadas
foram modificadas? Porventura haveria da parte do Governo
Federal, do Ministério das Comunicações ou do organismo
hoje responsável pelas comunicações brasileiras mudança nesw
te parecer? Existida-, do Poder Executivo para nós, Senadores,
um parecer que pudesse esclarecer se a empresa tem dado
todas as informações relevantes ao Governo? Aquilo que em
novembro de 1989 foi considerado inadequado está superado?
=Portanto, já que V. Ex~ conhece a empresa é da região,
~os!~ria_ de pelo menos ser esclarecido nesses aspectos.
_ O Sr. Ronan Tito -Esclarecer o següinte: Tenho certeza
absoluta que o problema foi sanado. Sabe por quê? Porque
se não a Telebrás, zelosa por isso, teria pedido o cancelamento
da concessão. O cancelamento da concessão, não só de telefo_nes,- mas qualquer concessão - de televisão, de rádio, de
telefones - pode ser feito a qualquer momento. Não sei
quais são as exigências, mas se a Telebrás fez esses pedidos,
em 1989, e não pediu o cancelamento da concessão é porque.
evidentemente, a CTBC cumpriu as exigências. Respondo
pela Telebrás. Nobre Senador, neste momento, estamos discuw
tindo até questões filosóficas, como V. Er vem se arrimar
no exemplo da Alemanha. Agora não é hora de corporativismo. Claro que a Telebrás vai continuar defendendo que
deve ficar com as telecomunicações. Em qualquer serviço de
telefonia para o qual a CTBC exige seis pessoas, lá exigem
12. De modo que os funcionários da Telebrás sempre quererão
manter o monopólio. Veja V. Ex~. há pouco tempo, tivemos
o caso do fechamento da Caixa Económica do meu Estado.
Chamei os funcionários e lhes disse: "Não vamos estatizar;
vamos socializar. Vocês têm_ uma Caixa de mais Ou inenos
Cr$17 bilhões- o passivo é de Cr$32 bilhões, mas verifico
que Cr$18 bilhões são, na verdade, multas do Banco Central
que faço retirar, e vocês assumem, mas de maneira a socializar
e não estatizar". Até hoje não obtive resposta. Os funcionários
querem continuar com esses salái-los, com as gratifícações
e, principalmente, com o acúmulo de cargos. Voltando â
CTBC, Senador, lanço um repto aqui para quem quiser me
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d·es~entir: para ·cada mil terminais, a CTBC mantém seis
funcionários; o Sístema Telebrás mantém 12 - este dado
é oficial. V. ~x~ acha que a Telebrás vai qUerer privatizar
_seus funcioná!ios? Acho difícil.
_
O Sr. Beni Veras- Permite V._ Ex~ um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLlCY- Ouço com prazer, Senador Beni V eras.
O Sr. B~ni _Veras - Assisti a discussão so_Pre o caráter
legal da questão e fiquei preocupado com outro aspecto, um
aspecto que vem preocupar bastante V. Ex\ que é um estudioso da Economia. No momento em que vemos uma empresa
privada no ramo de_ telecomunicações apresentar um desempenho, conforme ele diz, de seis funcíonários por mil terminais; apresentar uni nível de satisfação em relação aos· seus
usuários conforme está demonstrado, ocorre-me o exemplo
da Companhia Telefónica da Borda Campo, enforno de São
Paulo, que prestava um excelente serviço àquela cidade, mas
degradou-se bastante depois que passou para o espaço da
Telebrás. Assalta-me á seguinte preocupação, Senador Eduardo_ Suplicy;_ Será que não estamos, mais uma vez, impondo
a nossa- população, ~o nosso povo uma carga em torno c}e
princípios que já-estão antigos, que já" não servem para hoje?
Esses -usuários que estão bem servidos, pagando It_lenos, podendo acessar o telefone, podendo ter um tipo de comunicação
adequado não estarão com maiores razõ~s para exigir de nós,
hoje, um pouc_o_ de lu:z;, de tal forma que escolhamos o melhor
caminh<Y,--Ó que mais convém ao serviço prestado a eSsas pessoas? Ou será que devemos continuar nos apegando a uma
tese que ficou velha por medo, por temor de enfrentar o
futuro, por respeito· âs corporações? Essa dúvida me vem
ã mentt:. .e tenho dificUldade em compreender o aspecto jurídico; têíiio que ele esteja encObrindo uma íneficiência, um_ envelhecimento Qa nossa sociedade que teima em não se·atualizar.
O
EDUARDO SUPLICY- Para concluir, Sr. Presidente.
Prezado Senador Ben"i V eras, quero_ dizer a V. _Ex' e
ao Senador Ronan Tito que devemos terá preocupação com
que esses serviços aos. usuários de telefonia, de te_lecomunicações sejam ou melhores; sejam os menos custosos e os
mais eficientes. Para isso, obviamente, são importantes essas·
informações relativas a eficiência, a produtividade de cada
empresa. A Telebrás, se quiser manter o mOnopólio estatal,
precisa defender não apenas porque está _na Constituição,
mas pelas razões de benefício à população. Agora, V. Ex•
menciona que os usuários estão satisfeitos, com.o q Senador
Ronan Tito havia antes referido .. Mas _como .chegaram informações de que há também usuá.J;"ios que não estão satisfeitos
- pelo menos nos foram apresentados dossiês nesse sentido
-entendo que é preciso ter a certeza de que as informações
que chegam ao Senado,por oc~sião de_1:1ma ~atação em regime
de urgência, sejam as mais adequa4as, as mais vetfdicas e
completas.
Estamos diante de uma situação em que temos dois pontos
de vista: por um lado, recebemos informações de que os usuários reputam adequados os serviços. O Senador Ronan Tito
mencionou que 74%, segundo o Ibope, estariam favoráveis
àCTBC.
O Sr. Ronan Tito -Pesquisa que passo àS mãos de V.

sR.

O SR. EDUARDO SUPLICY- Ao mesmo tempo, recebo
um abaixo:.:aSsinado com significativo núffieró Oe ·usuáriOs do
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serviço de telecomunicações, relativo às irregularidades nesta
mesma empresa. Então quero ter a certeza da verdade, para
que possamos estar conscientes na hora da votação.
Era o que tiilha a dizer, Sr. Presidente.
O Sr. José Paulo Bisol- Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir a matéria.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr.
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira dti presidência, que é ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro, ]?
Secretário.
O SR. DIRCEU CARNEffiO - Concedo a palavra ao
nobre Senador José Paulo Bisai. V. Ex~ tem dez minutos
para discutir a matéria.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB- RS. Para discutir.
Sem revisão -do orador.)- Sr. Presidente, vou procurar ser
o mais breve possível. Apenas para ressalvar a minha responsabilidade.
Considero a denunciada inco_nStitucionalidade gritante,
clara, indiscutível, não obstante o respeito que me merece
e a admiração que nutro pelo Deputado Nelson Jobim, que
emitiu pãiecer no sentido da constitucionalidade.
Mâs a Constituição-é muito clara no sentido de estabelecer
o monopólio estatal da telefonia. E o art. 66, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, tem que ser lido co~
ino uma disposição transitória. Quer dizer: por definição e
por natureza, o art. 66 tem a função de ajustar a nova ordem
constitucional ã ordem preexistente, É um dispositivo de ajuste da nova ordem. A interpretação, no sentido de que o art.
66, com a expressão ''mantida_a lei em vigor," quis determinar
a manutenção desses serviços telefónicos e declinou sua disciplina ao legislador infraconstituciOnal, parece-me completamente fora de sentido, porque pressupõe a possibilidade teórica de que duas ordens constitucionais possam conviver indefinidamente, porque, se é correta a interpretação do eminente
Deputado Nelson Jobim, o legislador infraconstitucional poderá eternamente dispor de uma forma diferente da prevista
pela Constituição, isto é, é uma interpretação- no-sentido da
compossibilidade-e de duas ordens constitucionais no mesmo
lugar, no mesmo momento histórico, o que me parece completamente fõra de qualquer sustentação teórica.
O Sr. Ronan--·:nto- Sr. Presiderite-, peço desculpas ao
nobre Senador, uma breve interrupção, para questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Concedo a
palavra ao nobre Senador.
O SR. RONAN TITO (PMDB __: MG. Para questão de
Ordem. Sem revisão do orador.) ---:-_Eu queria pedir, Sr. Presi~
dente, aos lobistas_ que estão na Tribuna de Ho-nra-, principalmente -pela sua ·origem, que não usassem _o sacrário do Parlamentar", que é aqui, onde ele tem que decidir com a sua
consciência, para fazer lobby. Se "isso confinuar, vou pedir
que seja evacuada a Tribuna de Honra. Isso ª-qui não é tribuna
do lobby!
- - O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Retorno a
palavra ao Senador José Paulo Bisol.
O SR. PAULO BISOL - Veja V. Ex•, Sr. Presidente,
o que diz o professor Celso António Bandeira de Mello sobre
o assunto que estávamos discutindo.
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Diz ele:·"0 art. 66 reza~ "São mantidas· as concesSões' cte
serviços públicos de telecomunicações atualmente eÍn

vigor, nos téhliosâã lei."
E ele mesmo pergunta:

·

- · -·

"Qual.o alcance-deste dispdsltivo? _Que_ se pode

ter pretendido com ele? Em suma: .que comando normativo daí resulta?"

E o professor.resporide:

. "Nada de misterioso. O óbviô, o que neie

mesmo

e, as concessões etn -curso, em·deSa..:
cordotc_>m o art. 21; XI, oú com algum outro dispositivo
constifucional que as poderia afet3.r, não ficam automa;.

está escrito, isto

ticamente extintaS Pelo fato de dísê:i"éparem dos nOvós
tcrm_os estabelecidos na Lei Maior, nem se tornalri atá.~
cá veis se foram outorgadas _"nos termos da lei". {sto
é, as concessões. Vigentes têm seus termos respeitados,
tal como estavam, vale dizer, segundo as condições
legais, normativas, até então vigentes:"
,_
Essa é a· ínterpret"açiO de uin -JOS--ID~iãr~;-- constitucionalistas do País, Celso Antc5nio Bandeira de Mello.
Veja V. -Ex~ que o art. 66 do Ato das Disposições Constitucionais Transitóriá_S.diz a·ssim-:
·
"São mantidas as concessões de serviços públicos
de telecomunicações atualmente e_m vigor nos termos
da lei."
•
O parecer do eminente Deputado Nelso-n Jobim diz:
"Se ,a ConstituiÇão quisesse. manter :as conCC~Sóes
pelo prazo então vigente, teria dito expressamente.~·

Sabe que, como Juiz de Direito, nobre Presidente. fico
um pouco impresSionado com essa respeitabilidade dentro
do Re.gimento. Somos adoradore~ regimentais e violadores
constit~c~~!l~is. U)_na _beleza de paradigma, de exemplo de
conduta J!Jrí~j~! ~~ra nóS: o _q_ue h,? de mais simPles é violar
a Constituição. Violamo-la infinitas vezes! _Es.te ano o nlírnero
d_e violações constitucionais que cometeinos vai tiC~r na hisÍó- _
na deste Colégio, do Senado!
E_ntão, para nós, violarmos a Constituição -é .o que há
de mais tranqüilo e mais simples. Agora, violannos o relicário,
que se chama Regimento Interno, isso é impossível!
Meu Deus do céu, estamos vir'!!-dos de cab.eça para baixo!
Andamos com os pés em Cima! Colocamos o cérebro na sola
d?s sapatos! Invertemos a ordem natural das coisas!
· Os juízes, tranqUilamente, declara as iiicOnStitliêioilali~ades ex officio, na hora da decisão, com a_ maiOr traiJ.qüi~
Irdade, porque está escrito n::rlei que ninguém pode ser obrigado a fazer ou não algo senão em virtude da lei.
·- -Ora, isso signifia que também ninguém está obrigado
a fazer ou não algo que seja inconstitucional, com maior razão.
Então, não vejo como uma normação dessa signifiCã.ção PosSa
impedir o diagnóstico de uma inconstitucionalidade.
- De qualquer forma, respeito a posição dos regimentalistas. Apenas assumi esta tribuna para afirmar que, do meu
ponto de vista, a inconstitucionalidade é gritante~ é das mais
claras que já pude examinar e que,_ certamente, por uma questão de vocação jurídica, muitos de nós deveremos encaminhar
esse expediente à Procuradoria da República para que ela.
se entender como estamos entendendo, promova a ação de
~ncons~tucionalidade, caso insistamoS na votação desse projeto.
-

. O_SÍ:. f?b·agas Rodrigues- Sr. Presíd,ente_, peço a palavra
para d1scut1r.

.

.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Concedo a
Mas ela diz expressamente: "Vão mantidas as concessôés.u"
Quando se fala concessão -=- tenho a certeza de que o
nobre Dept:Itado_ Nelson Jobim não ignora, porque S. Ex~
é um mestre em Direito -:-fala-se em uma· instituiÇãO jUfídica
que tem em sua essência prazo. Não há concessão seni prazo.
Se o ato administrativo não contiver prazo é oqtra coisa não
é concessão, ou é_ uma conce,ssáo incompleta, impeffeita j~ridi
camente. Quando se lê juridicament_e a palavra "concessão"
já se lê- por impliCação lógica Decessária, e-necessá!io Sigilifid
não pode ser lido de outra maneira:;-- que--se lê? Lê-se .que
se trata de um ato administrativo com tempo predeterminado.
Logo, é explícito na Constituiçâo Federal, quando ela diz:
"são mantidas as concessc:>es", isto é, no -seu prazo, no seu
tempo que está predetermmado_ no_ contrato". Parece-me grita!lt~. essa inconstitucionalidade; parece-me, tambémt aQ_~urda
a Ideia de supor que~-nó mesmO lugar e no -mesmo momento
p_ossam sobrev~ver duas ordens constitucionais opostas entr~
SI: Isso pode s~r chamado, como eu diria, uma ambigüidã.de
nao amadurecida, mas nem _sequer uma contradição é, é a
n;:gaç~o do próprio princfpio. Logo, como ê daraa inconsti~u
ctonahdade, como é gritante, é indiscutível como é simples
de ser diagnosticada, é diáfana, transparent~. palpável, tocávei, como· ela é tudo isso, a questão que -sobrevive é a da
possibilidade deste Colégio decidir-se pela inconstituciona-

o

lidade.
E não ouço dizer que Tegimentalmente é impossfvel reconhecermos a inConStitucionalidade.

palavra ao nobre Senador Chagas Rodrigues.

_

_

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB- PI. Para discutir: Sem_ revisão do orador.)- Sr. Presidente, a matéria já
fox sufiCientemente debatida._ Esta é uma Casa demOCráticà;
por isso respeito o pronunciamento daqueles ilusti:es Senadores que_s~o favoráveis-ao proj~tO. Não tenho dúvidas quanto
ao espírito público dos Colegas, cada um de nós aqui quer
o melhor para este País.
.
- ---_ Desejó deixar claro sinteticamente o segUinte: a(i~i não
se discute nem privatização, nem estatização.
Sr. Presidente, aqui também não se discute conveniência
ei:oDómica ou não. Aqui a ma"téria é, em uma primeira aproximação, de Direito Constitucional.
Dir-se-á que um ilustre jurista da Câmara deu parecer
favorável_ à constituc_!~_nalidade do_ projeto. Dir-se-á também
que-uriilltlstfe Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade Católica de São Paulo se pronunciou pela incoristitU.cíonaJídade gritante da proposição.
Entretanto, se formos à ConstituiçãO, observareffios que
tudo gira em torno do art. 21, que diz:
"Compete à União:
........ ~--·-···---·~···· ..... -. .... ~·-'-··-~.-.... ,,. ..--;..... ·.. o-.r.. ••-.~.~~-

XI -explorar, diretamente ou mediante concessão a empresas sob controle ac_ionáiio estatal, os s"erviços telefônicos, telegráficos, de transmissão de dados
e demais serviços pUblicas de telecomunicações, assegurada a prestação de serviços de informações por enti-
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dades de" direito privado através da _rede pública· cte
telecomunicações explorada pela União.''
Isso é o que está mi Const~tuição. Se a CpnstitU.içãO deve
ou não ser alterada é outra questão. Esse é o_prirfcípio-D.brteâM

dor; é a polftica que foi adotada pelo Texto Constitucional;
-que foi transforrit3.dã em-norma jurídica:de DireítQ_Çon~ti
tucional Positivo.
Há uma exceção, contida no art. 66- do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. ExiSte um princípio de
hermenêutica qi.ie diz que as exceções não comportain ampliação.
Diz o art. 66:
"São mantidas as concessões -de serviços púbiiCos·de telecomunicaçóes atualmente em vigor, nos termos
da lei."
- -
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Com relação a esse problema, atenho-m·e· â área: do Direi~
to. Constitudonal e da lógica jurídica. No meu entender, se
esse projeto for aprovado, O- Ministério Público vai argüir
sua inconstitucionalidade. E se o Presidente da República
vetá~lo, invocando a inconstitucionalidade, ficará mal para
nós.
_ . Sei. que aqui todos têm espírito público-e querem servir
à Nação mas um projeto ·desta natureza devia ter sido apreciado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
em faCe· de sua complexidade e seu caráter polêmico-. No
entanto, a referida Comissão nãO apreciOu a propoSição.
Quctn. ~r apreciou- foi apenas a Comissão de Infra~Estrutura,
compo-sta por ilustres engenheiros e alguns economistas.
Sr: Presidente, não posso, data vênia, aprovar nem o
sut?stitutivo nem o projeto. Expresso uma opinião pessoal,
reSpeitando, ·democraticamente, a opinião daqueles que entende!l\ que o projeto é constitucional.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -' Concedo a
p-alavra ao Senador Cid Sabóia de Carvalho. __ __ _
_
Em seguida, de a·cordo com a inscrição, aos SenadoreS
Amir Lando e José Richa.

"São mantidas", não diz "serão mantidas", não diz "serão
prorrogadas".
- -- -Então~ Sr. Presidente, já Safrrios do mundo do -Direito
Constitucional para o mundo da lógica, ainda que· aqui se
alicerce em preceitos jurídicos.
Sr. Presidente, não podemos confundir dois conceitos _
.. CID SABÓIA DE CARVALHO (Para discutir . Seni revidistintos: manUtenção e prorrogação. Estamos discutindo, preferencialmente, o Substitutivo da são do _orador.)- Sr. Preside~te,_Srs. Se~a_dores: _ __
De início, Desta diScuS-são--, qúero pectír" desculpas do que
Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado n~ 88/91
que dispõe sobre a exploração dos serviços de_ telecomuni- discordar, assim tão frontalmente, de alguns brilhantes Companheiros noss-os.
~
·
cações. O Substitutivo está assim redig"ido:
Côine~o- pelo aspecto regimental.
Substitua-se o projeto pelo seguinte:
Na verdade, não vamos votar-o Projeto Odacir Soares,
"Dispõe sobre o prazo para conceSsãO para a ex- que já está votado e aprovado pelo Senado Federal. O que
ploração de serviços públicos de telecomunicações.'.'
estamos discutindo é se vamos Substituir ou não o projeto
Na verdade, estamos prorrogando o prazo de concessão. do Senador Odacir Soares.
Sr. Presidente, lamento ter que discordar do.ilustre autor
Não. é apenas essa a hipótese -nisso se enganou o meu
e do ilustre Relator. Se eu estivesse na comissão de Consti- ilustre companheiro Chagas Rodrigues. Como há o substituição, Justiça e Cidadania, não teria aprovado o projeto nes- tutivo da Câmara, esse é recebido no Senado - por força
tes tennos. Por uma questão de Direito Constitucional e de do nosso Regimento -como um conjunto de emendas, que
lógica, não posso dar o meu voto.
são- votadas separadamente.
Regimentalmente, em uma primeira aproximaçãO, só nos
Assim votaremos o substitutivo da Câmara artigo por
restam três opções: aprovar o substitutivo- morre o projeto; artigo, do primeiro; ati quarto. Nessa hipótese nós poderemos,
rejeitar o substitutivo - continua, automaticamente, apro- por exemplo, Sr. Presidente, aprovar o artigo primeiro da'
vado o projeto· primitivo; e a outra hipOtese~ no momento Câmara dos Deputados e recusar os demais, o que significará
sem aceitação, seria a de retirada da urgência ou do pedido então a junÇão do trabalho da Câmara com o trabalho do
de extinção de urgência.
Senado.
Então, quem estiver convicto de que o projeto, mesmo
Se assim procedermos, como estou exemplificando, arecom a emenda vinda Câmara, é inconstituciOnal, só resta não dação final apresentará o primeiro artigo do substitutivo da
Câmara e, no mais, será o projeto do Senador Odacir Soares.
votá-lo, ausentando-se do plenário.
São muitas as hipóteses a partir do momento em que
Quero chamar a atenção dos Colegas para o substitutivo
da Câmara, que, no art. 1~', diz:
o substitutivo da Câmara é considerado cOnio emenda, tantos
Art. 1• As concessões de serviços públicos de telecomu- são os artigos, tantas são as emendas, esse é o aspecto reginicações em vigor em 5 de outubro de 1988, não abrangidas mental do qual faço questão de lembrar inicialmente aos Senapelo inciso XI do art. 21 da ConStituiç-ão Federal, ficam manti- dores que me antecederam na Tribuna.
No mérito da questão, Sr. Presidente, eu disse no infcí(fdas, nos termos do art. 66 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, pelo prazo -de 8_ (oito) anos, a contar da reunião, _em parte ao· Sendor MauríciO Cçurêa, que _!Ião
da data da publicação desta lei, que poderá ser prorrogado." estava convencido da- inconstitucionalidade, e voii explicar
Dessa forma as concessões não ficam mantidas _mas pro-r- exatamente o porquê. Muito embora aceite as ponderações
rogadas. Há uma contradição nos próprios termos. Por que do Senador JosÇ Paulo Bisol quando analisa disposição transidizer "ficam mantidas"? Seria mais lógico dizer_ "ficam prorro- tória, minha conclusão é um tanto quanto diversa.
Entendo, Sr. Presidente- e é isso que é -que disposição
gadas peJo praw de 8 anos".
Na parte final lê-se "a contar da data da publicação desta transitória significa a acomodação entre uma ordem legal que
lei, que poderá ser prorrogado". Estamos prorrogando, ·quan- termina com uma que se inicia. A disposição transitória, muito
do a constituição fala apenas em manter. Estamos concedendo mais do que a técnica jurídica, prepondera pelo aspecto facuma prorrogação e, ainda, autorizando uma segunda prorro- -tual, pelo aspecto pragmático, não pode ser impossível de
ser cumprida e, nem também, pode se descasar com a realidasação.
3
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de. É__ uina medida prática, é simples, -deve ser redigida -num
Iinguajar clarís_simo, de tal sorte que qualquer pessoa do povo
entenda que transitoriedade é essa.
No caso presente, a disposição transitória manteve uma
concessão._Mas como a manteve? Daí por que não convenci
da inconstitucionalidade. Manteve a concessão? Como? Na
forma da lei! Então, ela remeteu a manutenção dessa concessão para o universo do Direito vigente. O que é o Djreito
vigente? Na verdade, a concessão é um ato adminsitrativo
que produz um contrato sob as regras do Contrato Administrativo. E sei, Sr. Presidente, que os contratos administrativos
seguem as normas do Contrato do Direito Civil, seguem muit9
as práticas contratuais do Direito_ CÇ~mercial e_, de, resto, são
direitos administrativos que geram, o contrato na__ difícil acepção de entendermos a existên_ci~ do Contrato Administrativo,
em face dos _desníveis das partes: uma parte é o Estado, o~tra
é a pessoa, comum. Assim, a coisa ficã .um tanto quanto
leonina para o Estado. Daí arepulsa dos dlis1a~_de,entender
a existência do Coiiti:atoAdministrativo, e qu_~r~ndo c-.;_er que_
há o contrato, sim; do Dirêifó ·ci~il,_ e há o contrato sim
do Direito COmercíàL--O Sr. Beni Veras- Permite-me V.

Ex~

um aparte?

O SR. CU> SABÓIA,DE CARVÀLHO __.:_ 'c::"om todo o
prazer.
O Sr. Beni Veras·- Escuto com muito respeitO essa discussão de caráter jurídico, e acredito que os companlieiros
vinculados a essa questão devem estar preocupados e91 encontrar o caminho certo co:m-_reJação â lei. Preocupa-me~ de outra
maneira, como as pessbás·comprenderãó se, hoje, por exempio, cessar essa permissão de exploração do sistema telefónico
que está sendo discutida. Eles ve:rão que temo~, hoje, uma
Companhia, no caso_ a Telebrás, lutando com dificuldades
gigantescas, sem condições de manter os se.us serviços em
funcionamento. Nos últimos anos, temos assistido uma degradação do sistema telefónico no País inteiro. Todas as cidades
do Brasil são vítimas desse envelhecimento do nosso sistema
de telecomunicações. O Gov:érno Federal não possui recursos
para consertar as· estradas, pagar os hospitais, para manter
o nosso parque -de comunicação atualizado, ele se encontra
num processo violento de envelhecimento_. Em face disso,
como entender que! o ílosso Governo seja levado, no-caso,
a gastar 300 milhões de dólares para indenizar essa companhia
e colocá-la junto ao complexo Telebrás? Como a_s pessoas
entenderão isso? Como elas verão que vamos coloCar nos
ombros do Governo a responsabilidade de gastar mais de
300 milhões de dólares para colocá-los numa megaempresa
que sofre à mingua de investimentos-públicos fed_erais e que
tem os seus serviços hoje profundamente degradados? Tive
oportunidade de conhecer, por exemplo, 0 CPqD, em Campinas, e pude ver 0 quanto está faltando de_ recursos àquela
· trouxe aos
instituição que tantos benefícios e tanta economia
País. Numa condição dessa, me pergunto 0 que devemos fazer? Ajustar essa lei aos problemas do Pais que estão aíl
Não podemos ser cegos nem fazer de. c.onta que não estamos
vendo. Fazer com que as leis se ajustem âs necessidades da
população e do País? Acho que esse é um papel muito mais
e, e nos obriga muito mais do que simplesmente ficarmos
numa discussão semântica ou talvez de importância menor
em relação a- esse que, realmente, é o maior problema do
País. Temos condições de manter as coisas funciomindo, para
prestar serviços a quem nós devemos, que é a população. ·;
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O que é meilior parã a população hoje? Manter essa empresa
privada, prestando um bom serviço, ou jogá-la nos braços
~e_,~rn Gov_~rno que não tem condições de arcar com ela?
~~~:a é a qUestão que me angustia enormemente, talvez tanto
quà:nto_ aOs coJegas juristas angustia a questão legai,_ mas~
com certeza, a população entenderá muito mais esse problema
que estou colocando.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A Presidência
interrompe o pronunciamento do Senador para propor e prorrogação_da sessão por mais trinta mínutos. (Pausa.)
-Não havendo objeção do Plenário, fica prorrogada a sessão.
Lembro ainda que terem~ mais duas sessões para leitura
de matérias, o que deverá ser feito ainda agora. D_e modo
que a solícito aos oradores que se atenham ao tempo regi·
mental.
0 SR. CID SABÓIA OE CARVALHO_ Sr. Presidente,
serei 0 mais breve possível em atendimento â instrução de
V. Ex~
O Sr. Chagas Rodrigues -V. Ex~ me concede um aparte?
·
um mmuto s6 .
. .· .
.. . . OSR.CIDSABÓ!ADECARVALHO-Sóqueroresponder ao Senado_r Beni Veras, depois ouvirei V. Ex~
É

ó Sr.-Cbágas R_odrigues- Pois não.

o Sr. Cid Sabóia de Carvalho -Quero dizer ao Senador

Beni Veras o seguinte: a sua argum~ntação é inteligentíssima
e mostra que a disposição transitória não alterou o desejado
pelo legislador constituinte. Ela não se esgotou, exatamente
pelos argumentos que V. E~ expende neste momento.
__ -Agora, como pode existir urna lei sobre essa disposição
transitória pelo simples fato de a disposição transitória remeter
a questão para a própria lei comum, já existente, ond_e a
operação que essa lei tenta faier é plenamente razoável? Não
podemos dixar que pare.no espaço e no tempo uma disposição
transitória sem que se tenha alterado o seu resultado.
A que visa essa lei? Que a disposição transitória opere
o seu resultado!
Como opera? Fazendo o que o legislador mandou·. na
forma da lei.
_
Qual é a lei? Ê o Direito Administrativo brasileiro que
está marcado pelas possibiliddes das prorrogações contratuais.
Ouço o Senador Chagas Rodrigues, com todo prazer.
O Sr. Chagas Rodrigues- V. Ex~ honrou-me_ no_ início
do seu· discurso, fazerido uma referência a este seu modesto
colega. Eu queria dizer a V. Ex~ que, eln termos estritamente
regimentais, s6 nos resta, realmente, aprovar ou rejeitar o
substitutivo. Aprovar total ou parcialmente, rejeitar total ou
parcialmente. Sem aprovarmos o substitutivo, fica prejudicado
o proj'eto, por.que o substi'tuti'vo
é u-ma emenda da Câmara.
Se o rejeitarmos fica de pé o projeto anteriormente aprovado.
Não há um terceira hipótese. Agora, há um outro comportamenta, que seria: aqueles que não quisessem vot!J.r p~de_riam
se retirar do plenário.
- .-.
O ·sR. CID SABÓIA DE CARVALHO- O que falei
para V. Ex~ é que_ podemos analisar com tranqüilidade a.maté~
ria da Câmara, porque ela se constitui de várias emendas.
Vamos votar artigo por artigo. Assim, por exemplo, eu poderia votar como gostaria, favoravelmente ao art. 19 e contrariamente aos demais do substitutivo.
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O que eu estaria fazendo com isso? Fazendo prevalecer
o prazo de oito anos, em detrimento do prazo de trinta, c

mantendo, no mais, o projeto do Senador Odacir Soares.
Foi o que cu_ quis explicar a V. Ex", que, por outros
caminhos, chegou à mesma conclusão que eu, Graças a Deust
É muito importante que concordemos nessa intepretação regimental.
Mas, Sr. Presidente, o que quero deixar claro é o seguinte:
se a matéria fosse incOnfestavefiiiente inconstitucional, seria
possível, por uma questão muito lógica, deixarmos de cumprir
o Regimento para diretamente cumpriimos a Constituição.
Mas não é pacífica a: inconstitUcionalidade. Ela é apenas apontada para exame num processo de votação onde, na verdade,
estamos sob urgência, sem possibilidade de um exame mais
apurado, de um exame mais profundo.
Faço questão de me alongar um pouquinho, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) (Faz soar a
campainha) - Lembro ao ilustre orador que o tempo regimental está esgotado. f preciso que V. Ex~--se atenha ao
tempo regimental, para que possamos dar prosseguimento
ã sessão. Haverá mais duas, pois temos que publicar matérias
necessárias para ainda serem votadas este ano. Eu peço a
V. Er que encerre o seu pronunciamento.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Pois não, já
estou encerrando, Sr. Presidente.
Pois bem, Sr. Presidente, não é costume da Casa resCindir
as suas decisões .. É da maior gravidade que o Senado faç~_
hoje e desmanche amanhã.
Então estamos diante do seguinte: há as emendas da
Câmara com o nonie- de substitutivO e há uma decisão do
Senado. Ou adaptamos as decisões da ·câm-ãf? às decisões
do Senado, ou aplicamos as decisões do Senado, ou aplicamos
as· decisões da Câmara. Para cumprir a ConStitUiÇão sob o
argumento da inconstítU.cionalidade, seria preciso a convicção
absoluta de que, realmente, ela existisse. Por isso, Sr. Presidente, discuto a matéria para recomendar que· aprovemos
o art. 1~ do substitutivo, neguemos os demais e mantenhamos
o Projeto "Odacir Soares.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Amir Lando.
O SR. AMIR LANDO (PMDB - RO. Para discutir.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Projeto de Lei n~ 88, que tramitou pelo Senado, realmente
não mereceu a apreciação indispensável, sobretudo porque
foram atropeladas as instâncias e o projeto acabou sendo relatado em plenário sem o cuidado indispensáVel. No entanto,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, concordo plenamente com os
oradores que me antecederam e que manifestaram a inconstitucionalidade inequívoca desse projeto. Se não. bastasse, Sr.
Presidente, ficou clar_o que o Constituinte, ·cujo mérito não
cabe aqui apreciar, Cuja motivação não cabe mais a nós nesta
hora arguir em sentido contrário dos argumentos de mérito
já__sustentadq perante o Senado, ficou- definitivamente- claro
que o Constituinte alterou o quadro vigente e atribuiu uma
qualidade essencial ao concessionário: empresa sob o controle
acionário estatal. É essa a qualidade necessária do concessionário dos serviços telefônicos, telegráficos etc.
Ora, Sr. Presidente, querer sustentar que o art. 66 vem
de certa forma solapar o que o Constituinte aqui estipula
é ?ão entender os princípioS elementares da hermenêutica
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e desconhecer que a Constituição em si mesma não tem contra-_
diçõcs; uma disposição complementa a outra necessariamente.
O que quis a disposição transitófia foi realizar a transição
neste período de adaptação das empresas às novas exigências
constitucionais. A COnstituição é peremptória. Ela não abriu
espaço a empresas privadas e, conseqüentemente, deVeria haver este ajuste, porque não procede a idéia de que o art.
66 quis abrir a possibilidade da prorrogação contínua e permanente a empresas que não satisfizessem os requisitos do art.
21, inciso XI.
Ora, Sr. Presidente, o que quis a disposição transitória
em tela é dar vigência aos contratos em vigor, porque sabemos
que, diante do Direito Constitucional, diante da norma consti~
tucional não subsistem, sequer, os direitos adquiridos. Sr.
Presidente, é preciso gravar que diante da norma constitucional, do poder constituinte originário não sUbsiste, sequer,
direito adquirido. E era preciso estabelecer exatamente a pro~
teção do direito adquirido aqui nas disposições transitórias.
Porque, Sr. Presidente, discutia-se - é preciso distinguir as
hipóteses -que nas emendas constitucionais não se_ poderia
ofender os direitos adquiridos, porqoe a própria Constituição
protege, dizendo que este núcleo é inalterável da Constituição.
Não no caso presente.
É por isso, Sr. Presidente, que se essa interpretação dada
é tjda na forma da lei, que a estipulava, quer dizer, os contratos
vigentes poderiam ser prorrogados, seria inócua e desnecessária esta lei, ora este projeto de lei. Porque, a lei anterior,
segundo a interpretação dada, daria esta proteção. Então não
seriam, de forin-a alguma, necessárias disposições novas, como
aqui consubstanciadas neste projeto de lei. Este projeto seria
inócuo. Mas, vê-se que não é bem isso. Que_r _se acobertar
uma prorrogação, ou seja, uma sobrevida a um contrato que
se extingue e que deveria se ajustar às novas disposições conM
tratu;:tis. Quer se àar a.ele uma sçbrevida por um mecanismo
estranho de uma prorrogação legal.
Esta lei realmente solapa o princípio constitucional. Esta
lei vulnera a Constituição.
Eu, Sr. Presidente, não posso ser a favor, porque exijo
o cumprimento da Constituição. Estou_ constantemente na
tribuna solicitando, rogando, apelando para que o Presidente
respeite a Constituição. Ou se respeita a Constituição, ou
estaremos realizando uma farsa, uma negação da ordem juódica, uma negação da pregação que se faz constantemente na
tribuna, uma negação do juraritento que fizemos de sustentar
a Constituição. E a Constituição deve ser sustentada. E estou
aqui para sustentá-la, porque sou um amigo da Constituição
e faço dela o meu breviário de cada dia.
Ainda recentemente, eu dizia, desta Tribuna, de uma
inconstitucionalidade grave com relação à resolução pertinente à remuneração dos Senadores. E da mesma maneira que
exigia o cumprimento da norma aJi, faço-o_n_este_c;aso._ Nã_o
posso transigir quanto a princípios quanto ao meu convencimento jui.'ídico, contra a minha co"nsciência, e entendo que
interpretação diferente viola, vulnera, violenta a Constituição.
_ Não pode persistir nada, _Sr. Presidente, contra a le~ra
clara e insofismável da Constituição. Não se pode dar uma
interpretação diferente para proteger um interesse que me
parece justo, que me parece de grande interesse comunitário,
de interesse público. No entanto, diante da letra da ConstitUição não há o que transigir. Ou se a respeita ou se ã rasga,
e então não há ordem jurídica vigente. Aí, a insegurança
se estabelece; o terror deverá imperar. E estamos em defesa
da ordem jurídica, em defesa da estabilidade do sistema demo-
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crático. Fora da Cánstituição- não-hi Sãi~ação~ não há direiú:<
não há nada, Sr. Presidente. E não podemos aqui ser um··
instrurriento de ifegação da Constituição. . ·- - _
,
Era esta, Sr. Presidente, a minha ponderação. E este
o meu ponto de visto. Portanto, coqtrá~io à lei, ao projeto
em vigor.
-

O Sr. José Rlcha- Sr. Presidente, peço a palavra para
discutir.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador.
-

Era essa a questão que eu gostaria de colocar, não entenR
dendo muito bem de Direito, nem de inconstitucionalidade
e de leis. Mas quero colocá·la para que os que· têm as opiniões

abalizadas me respondam, porque, honestamente, até agora,
estou muito fiais na dúvida sobre a constitucionalidade ou
n-~o de vófaf-a fi:ivor do _p_iqje-to, do que com a certeza de
que, daqui a 20 dias, a Constituição _vai ser descumprida,
porque· a- empresa estatarnao vai ter condições de assumir
o patrimôriio; téndo cjue_iilde-ní.úlr_~ssa_ empres3: particular.
O Sr. Esperidião Amin- Permite-me V, Ex~ um aparte?
O SR. JOSE RICHA - Ouço o aparte do nobre Senador
Esperidião Amin.

O SR. JOSÉ RICHA (PSDB __: PR. Para discutir. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs: Senadores, percebo
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Senador José Richa, eu,
que o tempo que s~ destina à discussãO dCSte projeto tem
sido mais consumido na análise da sua constitucionalidade inclusive, tinha me inscrito para falar, mas devido ao adiantado
do que propriame~te do seu mérito. CJru:o qUe é m1:1.i!9 _lmp9r· da hor~_ pedi que a minha inscrição fosse sustada, reservantante, é fundamental se discutir a constihfCíóTiãlidade de qual- do-me o direito de, eventualmente, durante o encaminhaquer projeto de lei. Mas, Sr. Presidente, quero observar que mento, usar do microfone. Mas V. Ex~ focalizou, na minha
ao que me consta, esta empresa, que é particular, em tocJos mq_desta opinião, o núcleo, a essência, o busíJis da questão.
os aspectos, é mais eficiente do que a ~,Dpre~a estatal. Ela DO pontO de vista constitucional, não foi nesta sessão legislavende os terminais a preços mais baixos do que a empresa tiva, posto que o projeto é de 1990, que a ComiSsão de Justiça
estatal do mesmo Estado de Minas Gerais; _ela levã muito deiJ.::ou de s_er ouvida. Portanto, não tenho a quem reclamar
menos tempo para instalar um telefofle dO_q_ue a estatal; as no Senado. Na Câmara, o parecer, de autoria do Deputado
tarifas cobradas por esta empresa, que é regimental, são mais Nelson Jobim, na minha opinião, modesta também, me satisbaixas do" que as da empresa estatal.
faz. Ele estabelece, com sua lil).guagem, aquilo que o Senador
Aí está um parâmetro intere~sante para ver conio" ri6S~- Cid- Sabóia de Carvalho aqui disse de m~eira presente e
constituintes, erramos quando estabelecermos_ a estatização atual, se_m demérito para os demais jüriStás -que üsafam da
de um serviço como o de telecomunica-ções, indiscriminada~ palavra. O projeto trata de uma exceção que a Constituição
mente, incluindo os serviços telefónicos.
consentiu, e os Anais demonstram, que ela conseguiu expresEsta é uma questão para meditarmos, Sr. Prf:sidente, s3:men~e. q11ando o constituinte não aceitou uma poposição
já que daqui a algum tempo-nós pr6jfrios·_va:rn.ô-!.Ç'de forma dq Deputado Manoel Ribeiro que estabeleceia, no tempo,
unicameral, fazer a revisão constitucional. NãO quero discutir a caducidade da concessão feita fora da norma geral do art.
o aspecto constitucional. Sou dentista,· não entendo muito 66. Mas, concordo com V. Ex~: o aspecto constitucional já
de Direito- aliás, não entendo nada, portanto não vou me foi bastante discutido, quem tiver convencimento, de uma
meter nessa discussão- porém, cl).amou-m_e__a:~te:nção a o pi- forma ou de outra, já o teve; pode até alterá-lo daqui a pouco,
nião de um jurista de que haveria dúvidas com relação à mas já o tem. QU:ero falar sobre a questão operacional. E
constitucionalidade desse projeto.
quero pedir a compreensão e até um pouquinho da paciência
Na dUvida, quero coloCar um outro aspecto ligado à cons· dos meus amigos e colegas, companheiros· de Senado, para
titucionalidade. Vamos imaginar que esse projeto seja rejêT- dizer que sou do sistema. Prestei serviços a: Telecomunicações
tado. Se for rejeitado, a ~oncessão _expira·a3r-qe _aeze"tlibro, __ deSanta Catarina, com muita honra; ãssisti ao seu nascimento,
e, portanto, vai ter que ser estatiz~do o se_fviço: -ora;se hãó~ em 1972, prestei serviçoS fora do meu Estado, inclusive no
votarmos eSse projeto até segUnda-feira e o serviço for estati-- Estado do nosso querido Senad9r Çhagas Rodrigues, o Piauí,
zado, quero lembrar o outro aspecto constitucional; a empresa tive o privilégio de obter uina medalha diferente: contraíhepaestatal vai ser obrigada -isso é o que determina a COnsti- tite-num_a enchente e_m Parnaíba, ajudando a organizar a Tele~
tuição Federal- a pagar o preço juSto, para-iriCõ"tpór"áf eSsã pisa, nO ano de 1974, como funcioriárió da Te"lesc. Ajudei
empresa regional ao património da estatal.
a lutar no ano passado, para que a Telesc não fosse extinta
Ao que me consta, Sr. Presidente, a empresa estatal já e a empresa reagiu, com seus servidores, já melhorou o seu
tem uma infinidade de telefones vendidos, pago_s_,_ já gãstou-- desempenho; liVrou-se da extinção e já está servindo de exemo dinheiro, e agora está inadimplente cóm os usuárioS, -potqüe·· pio. Então, não sou contra o exemplo da estataL Neste caso,
não tem dinheiro para instalar esses telefones. Uma empresa vamos praticar;pela omissão, uma perversidade. Vamos aju~
estatal que, além de ineficiente,_ está quebrada, que não tem dar a.fazer estioJar uma empresa ·que está prestando serviços.
condição se.quer de instalar os telefones já vend_idos e _cujo ~~_o_e:&taremos sendo conseqüentes se não deliberarmos condinheiro recebeu, como é que vai f!C~r a part1T-â9S pilmeitos- dusivamente a respeito do assunto, inclusive provendo recurdias de janeiro? Primeiro,- vamos ter iim problema j_uridico sos· para pagar a desapropriação, se essa for a decisão da
a ser resolvido. Não há mais empresa partiC~1ar~-empresa Casa. Temos que ser conseqüentes ... (O Sr. Presidente faz
estatal vai ter que assumit o çontrole. Ela não pode assumir soar a campainha.) Já termino, Sr. Presidente. Acima de tudo,
um património partiCUlar sem pagar a inde~ização por .~~se estfi!emos remetendo à retalhação física uma empresa que
património. E com que recur~os? E aí,~~.~ fi~ã __~,-9_1l~~!~_t?7~ ~~E_!~~~a~p~lg q!l~ __fi_quej sabendo, serviços a cidad~s _localizadas
Então, vamos -cumprir a 'Constituição agorn,· e -ôaqui a- em quãtro Estados do Brasil. Pelas-regras do sistema Telebrás,
20 dias, já sabemos, ela será descumprida, porque a empresa ela- deverá ser retalhada e agrupada às cidades, às concessio~
estatal não terá condições de remunerar o patrimóniO parã náriasdosrespectivosEstados. Por tudo isso, quero antecipar:
incorporá-lo ao património estatal.
votarei a favor e creio que essa deve ser a posição de bom

Dezembro de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

senso que esta Casa pode e deve assumir. Este é :meu longo
aparte, Senador José Richa, mas no momento em que V.
Ex~ en~o~ou o aspecto da racionalidade, senti que não podia
me omJbr.

-

O SR. JOSÉ RICHA -Fez muito bem ein não se omitir
porque V. Ex~, com muito maior cOinpe"tência, Colocou exatamente a minha maior preocupação. Como é que fica o _lado
prático da questão? Até porque se pude sentir no debate,
quase todo ele sobre a questão _da constitucionalidade ou não
d~ matéria, se os especialistas estão divididos ou, pelo menos,
nao há unanimidade_de_ ponto de vista a respeito da convicção
absol~ta d~ i_nconstítticionalidade da matéria, não sou eu que
vou discutir. Agora, o meu argumento sobre a praticidade,
a operacionalidade da questão é que me leva, com muito
mais convicção do que no início da sessão, a votar a favor
desse projeto- e aí vai uma outra questão, acho que deve ríamo~ abrir a.p?ssibil~d~de~de atuação a todos os serviços. por
mais essenctats que seJam, às empresas particulares.
Com relação à prQpría Petrobrás, cuja venda sou contra
- sou contra a venda de apenas duas estatais, Banco do
Brasil, pelos relevantes serviços que presta no incentivo à
produção agrícola, e Petrobrás porque representa um símbolo
na vida ~acional - ~ssim mesmo, voto contra o monopólio
para abnr a oportumdade de empresas particulares também
atuarem no s_etor, porque senão nunca vamos ter parâmetro
a respeito da eficiência das estatais, o que é fundamental
na minha opinião.
'
Fui voto vencido na Constituinte ...
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Lembro ao
nobre orador que, em dois minutos, deveremos encerrar a
sessão.
O SR. JOSÉ RICHA - Então, prori-oguemos a sessão
Sr. Presidente.
'
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A Presidência
não prorrogará mais a sessão.
O Sr. Feri:lando Henrique Cai-doso - Permite V, Ex~
um aparte?
O SR. JOSÉ RICHA- Sr. Presidente, vou conceder
o último aparte e depois concluirei em menos de um minuto.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso -Senador José Richa
ouvi também todos os debates e quero recordar ao Senad~
que quando essa m_at_é_ria_ passou ·pelo Senado, na primeira
oportunidade, fui contra a sua vofãção em regime de urgência,
o que acabou ocorrendo. A matéria foi remetida à Câmara,
e voltou para o Senado. Na verdade, estamos diante de um
impasse tremendo, porque o Senado não está discutindo, neste
momento, se ela é ou não constitucional. Está discutindo se
aceita ou não a modificação introduzida pela Câmara. Esta
é a nossa discussão. Tenho dúvidas quanto à constituciona~
lidade. Como suponho que V. Ex• também terá, porque, depoiS de todo esse debate com uns juristas_ a _favor e outros
contra a constitucionalidade da matéria, tenho dúvidas. Para
resolver estas dúvidas, penso que temos que mover uma ação
direta de inconstituciOnalidade so_bre a lei. Isso cabe. Mas
qual a solução que podemos dar hoje, aqui? Ou não votamos
como já disse aqui o Senador Chagas Rodrigues, ou, então'
v~os discutir se aceitamos a concessão por 30 ou por 8 anos:
É 1sso o que está em discussão. Não há alternativa. Ouvi
o Senador José Paulo Bisai, a quem muito admiro, mas acon~ce que há o Regimento. Creio que é possível compatibilizar
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o Reiimento corri o prUrido constitucionaL Vota-se de acordo
c~m o ~~gimentb e apela~se da decisão aos tribunais, que
~-~? ~ec1d~r esta ...,~~téria. Como é que um pobre sociólogo
vat dtscutlr se tao-ãlta e abstrata matéria eCOnstitU-cíonal
ou não quando há târitas e tão bem fundadas dúvidas? Estou
falando, porque gostaria que a sessão se encerrasse. Seria
uma maneira de evitarmos aquilo que vai ocorrer daqui a
pouco. A matéria vai ã votação, pede-se verificação e cai
por falta de número. E aí não podemos fazer mais nada.
Então, penso que a sabedoria indicaria falar mais uns dois
minutos para que tenhamos tempo de nos convencer mutuamente sobre o que fazer de uma maneira mais objetiva. Mas
como Líder, não_sei como encaminhar a votação diferente:
mente do que eu estou dizendo. A minha Bancada está dividida na discussão sobre se é constitucional ou não a matéria.
E eu vou dizer com toda a sinceridade: também estou diVidido.
Ouvi os argumeritOs, que são fortes, de um lado e do outro.
Na matéria substantiva não estou dividido. Na matéria subsfãiltiva _creio não tér sentido criarmos uma tremenda complicação, uma deSorg-anização numa área de telefonia num País
_qu~ está com probl~mas enormes de infra-estrutura para nada,
pOis está bem servtdo. Concordo com os Senadores José Ri~
c~a, Esperidião Amin e com tantos outros que se pronunCiaram antes. A discussão é constifudoilal ela cabe mas não
aqui. Não_ queria ter aprovado a matéria a~tes, quaddo cabia,
porque.mt~ha a~sessoria ~avia me alertado quanto à possível
mconshtuciOn.ahda.de. Fm contra .a urgência naquela época,
mas, a maténa fot aprovada aqut, na Câmara, voltou para
o Senado e estamos agora numa camisa de força sobre 8
anos ou- 30 anos. Oito ano"s diz o substitutivo da Câmara
30 anos como foi aprovada no Senado_._A ação direta de incons:
titucionalidade cabe, os Partidos podem movê-la imediata~
mente após a sanção da lei; aliás penso que devem fazê-lo.
Isso _dirime a dúvida, peço ao Sr. Presidente que encerre a
sessao.
. ~SR. JOSÉ RICHA- Sr. Presidente, agradeço a corÍtrlbutçao do Senador Fernando Henrique e como sempre S.
Exrf~ uma sugestão bastante ~ensat~, que não votemos a
maténa. Vamos deixá-la para amanhã e talvez através de
uma neg~c~ação ~assamos sair desse impa;se, pos;amos tomar
uma dectsao mats acertada. Mesmo, porque, não há maiS
quorum para votação. Concordo com a sugestão do Senador
Fernando Henrique Cardoso.
Apenas para concluir, Sr. Presidente, quero dizer que
lamentavelmente a União, a Administração Federal está falida. Todos os_serviços de infra~estrutura, inclusive os de telecomunicações estão -carenteS. Todas as empresas, fora das mãos
da União, funcionam muito melhor na área de telecomunicações. O patrimóniO rodoviário, um património enorme, está
se acabando por falta de recursos. O setor energético, também. Se_ o País não estivesse em recessão", estaríamos com
energia racionada. E o que é pior, não vamos recuperar isso
tão cedo, porque os inyestimentoS do setor de energia só
produzem resultados muito tempo depois. Quase não há inves~
timento. Na hora em que a economia retomar o seu ritmo
de crescimento normal, na média histórica brasileira teremos
sérios problemas por falta de energia.
'
_ §~~_Presidente, aqui fica o meu apelo para que uma questao como essa sirva de reflexão para que, em 1993, quando
começarmos a revisão constitucional, passemos a limpo a própria Constituição que votamos.
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O SR. PRESIDENTE (D1rce_u_ ·carneiro}-'-'-- Esgotou-se
o tempo regimentaL
O Sr. Odacir Soares - Sr. Presidente-;- peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Odacir Soares.
O SR. ODACIR SOARES (PFL =Ro~- Pela ordem. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, quero comunicar a·v.
Ex~ que estou encaminhando à Mesa requerimento de encerra~
menta da discuSsão da matéria, para que possamos amanhã,
ao retomá~Ia, passar ao encaininhamento da votação.
Eu solicitalja que V._ Ex' declarasse expressamente que
a fase de discussão está ericerrada.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Está encerrada a discussão.
As matérias constantes da pauta de hoje, não deliberadas,
constarão da Ordem do Dia da sessão ordinária de amanhã,
às 9h, juntamente com as da agenda já especificada.
São os seguintes os itens cuja a-preciação é adiada:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 122, DE !991
(Em regime de urgênc~a, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno) Originados por adicional tarifário criado
pela Lei da Câmara n• 122, de 1991 (n' 822191, na Casa de
origem), de iniciativa do Presidente da República, que estabe~
Ieee os Incentivos fiscais que menciona e dá outra-s providên~
cias. (Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Económicos.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• !71, DE 1989-COMPLEMENTAR
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
no 171, de 1989-Complernentar, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que define, nos termos do inciso I
do art. 161 da Constituição Federal, o valor adicionado para
fins de cálculo da participação dos municípios na Receita do
Imposto sobre Operações Relativas ã Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, tendo
Pareceres favoráveis, sob n~_428, de 1990, e 260, de 1991,
das Comissões
- de Assuntos Económicos; e
~de Constituição, Justiça e Cidadania.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 27, DE 1987
Discussão, em turno tínico, do Projeto de L~i c:Ia Câmara
n• 27, de 1987 (n' 8.33V86, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que autoriza a Petróleo Brasileiro
S.A. --Petrobrás e a Petrobrás Distribuidora S.A.-BR a,
nas condições que estabelece, participarem do capital de ou~
tras sociedades, tendo
Parecer favorável, sob n 9 488, de 1991, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania.
PROJETO DELEIDACÂMARA
N• 89, DE 1990
Discussão, em turno úiiico, do Projeto de Lei da Câmara
n• 89, de !990 (n• 3.633189, na Casa de origem), que dá a
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denominação de Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira
à Rodovia BRc364, tendo
Parecer, sob n" 401, de 1991, da Comissão
- de Serviços de Infra-Estrutura, favorável, nos termos
do substitutivo que apresenta,
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 98, DE 1991
DiScusScl"o, em tUrnO único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 98, de 1991 (n' 160/91, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dá no':a redação a dispositivos da Lei n" 2.180;de 5-de fevereiro de 1954, que dispõe
sobre o Tribunal Marítimo, alterada pelas Leis noS 3.543, de
11 de fevereiro de 1959, 5,056, de 29 de junho de 1966, e
pelo Decreto-Lei n• 25, de I" de novembro de 1966, tendo
Parecer favorável, sob n9 492, de 1991, da Comissão.
- de Constituição, Justiça e Cidadania.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 99, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. In, I,
do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n9 99, de 1991 (n9 161/91, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da RepUblica, que dá nova redação ao art.
184 do Código Penal (Dependendo de Parecer da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania).
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 16, DE 1988
Discussão, em turno tínico, do Projeto de Decreto Legislativo n' !6, de 1988 (n• 21188, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto da Convenção nl' 140, da Organização
-Internacional do Trabalho -OIT, sobre a licença remunerada
para estudos, adotada em Genebra, em 1974, durante a 59~
Reunião da Conferéncia Internacional do Trabalho, tendo
Pareceres, sob noS 470 e 471, de 1991, das Comissões
- de Constituição, Justiça e Cidadania, pela constitucionalidade; e
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional, favorável.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 17, DE 1988
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis~
lativo n• 17, de 1988 (n' 23/88, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo sobre Prevenção, Controle,
Fiscalização e Repressão ao Uso Indevido e ao Tráfico Ilícito
de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, assinado
com a República do Paraguai, em Brasília, a 29 de março
de 1988, tendo
Pareceres, sob nçs 466 e 467, de 1991, das Comissões
- de Constituição, Justiça e Cidadania, pela constitucio-nalidade; e
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional, favorável.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 112, DE 1991
Discussão, eni turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 112 de !991 (n• 350/90, na Câmara dos Deputados),
que aprova ~ texto da Convenção Internacional para Segurança de Contêineres, assinado em Genebra, em 2 de dezem~
bro de ,1972, bem como as emendas de 1983 aos Anexos I
e II que integram a Convenção, tendo
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Parecer favorável, sob n" 408, de 1991, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 115, DE 1991
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 115, de 1991 (n' 349/90, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo de Cooperação Econômica
e Tecnológica, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da China,
em Brasília, em 18 de maio de 1990, tendo
Parecer favorável, sob n" 410, de 1991, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 120, DE 1991
DiScussão, eiTillii"no único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 120, de 1991 (n' 25191, -na Câmara dos Deputados),
que aprova indicação, por parte do Presidente da República,
de membro efctivo da Cõinissão Dirctor.a: do Programa Nacional de DesestatizaçãO, tendo
Parecer favorável, sob n~ 502, de 1991, da Comissão
- de Assuntos Econômicos.
PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 220, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 17Z,- I,
do Regimento Interno)
Discussão, em turno único; do Projeto de Lei do Senado
n9 220, de 1991, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que
isenta de contribuição par·a a seguridade social a entidade
beneficente de assistêncía __social que atenda a_o_s requisitos
que menciona. (Dependendo de parecer da Comissão de As~
suntos Sociais.)-PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 258, DE 1991
(incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I,
do Regimento Interno}
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Sen~do
n9 258, de 1991, de autoria do Senador Nelson Carneiro,_ que
fixa o valor dos títulos públicos na composição do preço para
aquisiçãO de bens a serem alienados. (Dependendo-de parecer
da Comis-são de Assuntos Ec;onômicos.)
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 90, DE 1991
DiscuSsão, em tUrno único, do Projeto de Resolução n9
90, de 1991 (apresentado pela Comissão de Assuntos Económico-s como conclusão de seu Parecer n9 497, de 1991), que
autoriza a Prefeitura do_ Município de São Paulo a proceder
o registro da rolagem das Letras Financeiras do Tesouro_~un!~
cipal- LFTM --São Paulo e Bónus do Tesouro Municipal
- BTM, São Paulo, vencíveis em 1992, no valor de
Cr$97.515.806.624,70 (noventa e sete bilhões, quinhentos e
quinze milhões, oitocentos e seis mil, seiscentos e vinte e
quatro cruzeiros e setenta ceiltá.Vós), Conforme cronograma
específicado.
O SR, PRESIDENTE (Dirceu Carneiro}.,.-:- Na presente
sessão terminou o prazo para apresentação de emendas às
seguintes matérias:
- -,
-Projeto de Resolução n' 93, de 1991, de autona do
Senador Iram Saraiva, que revoga o § 89 do art. 132 d~ Reg1~
menta Interno do Senado Federal;
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-Projeto _de Resolu_ção no 94, de 1991, de autoria do
Senador Maurício Corrêa, que altera, no Regimento Interno
do Senado Federal, a tramitação de requerimento de remessa
a de_terminada cOmissão de matéria despachada a outra;
-Projeto de Resolução n1> 95, de 1991, de iniciativa da
Comissão de Assuntos Económicos, que autoriza a Prefeitura
do Município de São Paulo a emitir e colocar no mercado,
através de ofertas públicas, 1.672.667.443 Letras Fínaõ.ceiras
do Tesouro do Município de São Paulo- SP (LFTM-SP);
-Projeto de Res.olução no 96, de 1991, de iniciativa da
Comissão de Assuntos Econômicos, que autoriza o Governo
do Estado de São Paulo a emitir e colOcar no mercado, através
de ofertas públicas, Letras Financeiras do TesoUro" do Estado
de São Paulo (LFTP), destinadas ao giro de 83% das
113.700.760 LFI vencíveis no primeiro semestre de 1992;

n"

-Projeto de Resolução
97, de !991. de iniciativa da
Comíssão de Assuntos Económicos, que autoriza o Governo
do Estado de São Paulo a emi(ir 44.121.869.090 Letras Einanceiras do Tesouro do Estado de Sª_o Pa_u_lo - LFTP, em
substituição de 15.025.476.732 Bónus.doTe~ouro do Estado
de São Paulo- Série Especial- BTSP~E, com vencimento
no 1" semestre de 1992 e sujeitas ã Lei n• 8.024, de 12 de
abril de 1990;
-Projeto de Lei da Câmara n• 86, de 1990 (n• 2.128189,
na Casa de origem), que equipara ao efetivo exercício da
função de magistério a que se referem os arts. 40, inciSo III,
alínea b, e 202, inciso ITI, da Constituição Federal, o das
funções que especifica; e
-Projeto de Lei do Senado n" 385, de 1991-Complementar, de autoria da Senadora Marluce Pinto, que prorroga
a vigência c!a Lei Complementar n9 62/89, até 31 de dezembro
de 1992 e dá nova redação aos §§ zo e 3~ do art. zo, art.
3'-'eane·xoúnico.--- Aos projetas não foram oferecidas emendas.
Os Projetos de Resolução n~ 93 e 94, de 1991, serão
despachados às Comissões_ de ConstituiçãO, JustiÇa -e Cida~
dania e _Diretora; os Projeto_sde Resolução n95 95, 96 e 97,
de 199};
Projeto de Lei da Câmara n' S6, de 1990 e o•
Projeto de Lei do Senado no 385, de 1991-Complementar,
serão incluídos em Ordem do Dia, oportunamente.

o

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, convocando ses:
são extraordinária, a realizar~se hoje às 21h31min, a seguinte:

ORDEM DO DIA
-lVotação, em turno único, do Requerimento n? 886, de
1991, de autoria do Senador Francisco Rollemberg, solici~
tando, nos termos regimentais, a retirada, em caráter defini~
tivo, do Projeto de Lei do Senado n" 299, de 1991, que dá
ao servidor público portador de tenossin_ovite incapacitante
e irreversível e caracterizada como _doença do traQalh_o, direito
à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, previstana Lei n• 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) rada a sessão. (L~vanta~si a

Está encer-

sessão às 21 horas e 30 minutos.)
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Ata da 239a Sessão, em 12 de dezembro de 1991
1a Sessão Legislativa Ordinária, da 493 Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Mauro Benevides
ÀS 21 HORAS E 31 MINuroS, ACHAM-SE PRE-

ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, no valor de
US$145 milhões de dólares, com vjstas à_ execução de parte
do •'Projeto de Drenagem, Vias, Agua e Esgoto das Zonas
_?<J}xas de Bel,ém~', para o que será necessário o a porte de
Affonso Camargo - Albano ·FranCO - AteKandre Cos- US$ 65 milhões de dólares como contrapartida do Governo
ta - Alfredo Campos - Almir Gabriel - Alu!zio Bezerra - Estadual.
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1991. - Ney MaraAmazonino Mendes- Amir Lando -Antonio Mariz - Aureo
Metia - Beni Veras - cartas De'carli - Garlos Patrocfnio - nhão - Jonas Pinheiro - Maurício Corrêa -- Amazonino
César Dias - Chagas Rodrigues - Cíd Sabóia de -Carvalho - Mendes - Humberto Lucena - Marco Maciel.
Coutinho Jorge -Dario Pereira - Dír~eu Carneiro- DivalO SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) --'- Os requerido Suruagy - Eduardo Suplicy - EICiO 'ÃfVares - Esperidião mentos que acabam de ser lidos serão submetidos ao Plenário
Amin - Epitácio Cafeteira - Fernando Henríque cardoso - após a Ordem do Dia, nos termos do art. 340, inciso II,
Francisco Rollembcrg - Garibalài Alves Filho - Gerson Ca- do Regimento Interno.
ma.ta - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida- Hugo NaSobre a mesa, requerimento que será Jido pelo Sr. J9
poteao - Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior - Joao Calmon -João França - Secr~t_ário. __
Joao Rocha -Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho -José
É lido o seguinte
Eduardo - Jose Fogaça - José Paulo Biso! -José Richa REQUERIMENTO N' 946, DE 1991.
José Sarney- Júlio Campos- Júnia Marise ..:Jutahy Magalhães- Lavoisier Maia- Levy Dias- Louremberg Nunes RoNos termos do art. 258 dO RegimeniÕ-IntemO dO Se-nado
cha - Lourival Baptista - Lucfdio Portella _Magno Bacelar Federal, requeiro a tramitação conjunta- do Projeto de Lei
- Mansueto de Lavor - Mareio Lacerda - Marco Maciel _ do Senado n• 207, de 1~91 e do Projeto de Lei do Senado
Marluce Pinto- Maurício Corrêa- Maui-o-Benevides- Mei- n~ 271, de 1991.
ra Filho- Moisés Abra.o- Nabor Júnior_ Nelson Carneiro
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1991. - Senador
-Nelson Wedekin - Ney Maranhão_- Odacir Soares _ ano- -- Almir Gabriel- Presidente- Comissão de Assuntos Sociais.
fre Quinan - Oziel carneiro- Pedro Simon - Rachid Saldao SR. PRESIDENTE. (Dirceu Carneiro) - Es{e requerinha Derzr - Ronaldo Aragão - Ronan Ttto - Ruy Bacelar mento será publicado e incluído na Ordem do Dia rios termos
-Telmo Vieira - Teotonio Vilela Filho - Valmir Campelo do disposto no art. 255, II, c, n9 8 do Regimento 'Interno.
- Wilson Martins.
.
.
-O SR. PRESIDENTE (Dirceu carnmo) -Passa-se â
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A lista de
ORDEM DO DIA
presença acusa o comparecimento de 78 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Item 1:
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Votação, em turno único, do Requerimento n 9 886,
Sobre a mesa, re_querimentos que serão lidos pelo Sr.
de_
1991, de autoria do Senador Francisco Rollemberg,
1"' Secretário.
solicitando, nos termos regimentais, a retirada, em caSão lidos os seguintes:
ráter de[ll}_i_:tiyo, do_ Projeto de Lei do Senado n9 299,
de 1991, que dá ao servidor público portador de tenossiREQUERIMENTO N• 944, DE 1991.
novite incapacitante e irreversível e caracterizadaco~o
Requeremos urgê_n~ia, nos termos do art. 336, ci:Ifnea c,
doença do trabalho, direito â aposentadoria por invalido Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara
dez com proventos integrais, prevista na Lei n9 8.112,
n• 129 de 1991.
de 11 de dezembro de 1990.
Sala das Sessões, 12 de novembro de 1991.- Fe.rnando
Em votação o requerimento, em turno único.
Henrique Cardoso - Odacir Soares - Mansueto de Lavor
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
- Nelson Wedekin - Affonso Camargo.
·
sentados. (Pausa)
Aprovado.
.
.
REQUERIMENTO N• 945, DE 1991.
O Projeto de Lei do Senado n~ 299, de 1991, será defiriitiRequeremos urgência, nos termos do art. 336, alfnea c,
do Regimento Interno, para o Ofício n 9 S-6_1, de 1991, do vamente arquivado.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Esgotada a
Governador do Estado do Pará, solicitando autorização do
matéria constante da Ordem do Dia.
~enado Federal, para contratar operação de empréstimo junto

SENTES OS SRS. SENADORES:
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Passa-se à votação do Requerimento n" 944, de 1991,
de urgência, lido no Expediente.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Seriadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figu~
rará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subse~
qüente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -'- Passa-se à
votação do Requerimento n<> 945/91, de urgência. lido no Ex~
pediente.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a Que se refere figurará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente.
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos,
designando para a- sessão extiaordíriária a orealizar-se às 21h
35 rnin, anteriormente convocada, a seguil)_te

ORDEM DO DIA

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 677, de
1991, de autoria do Senador Oziel Carneiro, solicitando, nos
termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo publicado no jornal O Globo, edição de 1(> de
outubro de 1991, intitulado ''Sem Tempo a Desperdiçar".
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Está encerrada a sessão.
(Levanta~se a sesstio às 21horas e 34 minutos.)

Ata da 240a Sessão, em 12 de dezembro de 1991
1a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Dirceu Carneiro
ÀS 21 HORAS B 35 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Affonso Camargo - Albano Franco - Alexandre

Cos~

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 78 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sess-ão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nosSoS trabalhos.
-Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
19 Secretário.
São lidos os seguintes:

ta - Alfredo Campos -'- Almir Gabriel - Alufzio Bezerra Amazonino Mendes- Arnir Lando- AntOnio Mariz - Aureo
Mello - Beni Veras - Carlos De'Carli - Carlos Patrocínio REQUERIMENTO N• 947, OE 1990
César Dias - Chagas Rodrigues - Cid Sabóia de Carvalho Requeremos
urgência, nos termos do art. 336, alínea do
Coutinho Jorge- Dario Pereira- Dirceu Carneiro - Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy - Elcio Álvares - Esperidiao Regimento Interno, para ofício S-62191 que autorize o GoAmin - Epitácio Cafeteira - Fernando Henrique Cardoso - verno do Estado de Minas Gerais a emitir Letras Firi3.nceiras
Francisco Rol!emberg - Garibaldi Alves Filho - Gerson Ca- do Tesouro do Estado.
mata - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Hugo NaSala das Sessões, 12 de dezembro de 1991. - Maurício
polelio - Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram Sarai- Corrêa- Júnia Marise --Fernando Henrique- Odacir Soava - Jrapuan Costa Júnior - João Calmon - Joao França - res - Aureo Mello - Pedro Simon - Louremberg Nunes
Joao Rocha - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -José Rocha - Oziel Carneiro.
Eduardo - José Fogaça - José Paulo Bisai - José Richa REQUERIMENTO N• 948, OE 1991
José Sarney -Júlio Campos - Júnia Marise - Jutahy MagaRequeremos
urgência, de acordo com o art. 336,- alínea
lhaes- Lavoisier Maia- Levy Dias- Louremberg Nunes Ro·
cha - Lourival Baptista - Lucfdio Portella - Magno Bacelar c, do Regimento Interno desta Casa, ao Projeto de Lei da
- Mansueto de Lavor - Mareio Lacerda - Marco Maclel - Câmara n;> 130, de 1991, que autoriza o Poder Executivo a
Marluce Pinto - Maurício Corrêa- Mauro Benevides- Mei- transformar em fundação pública a Coordenação de Apedeira Hlho - Moisés Abrao - Nabor Júnior - Nelson Carneiro çoamento de Pessoal de Nível Superior- Capes, órgão autó-Nelson Wedekin - Ney Maranhão- Odacir Soares - Ono· nomo integrante do Ministério da Educação, e dá outras provifre Quinan - Oziel Carneiro - Pedro Simon - Ractlid Salda- dências.
Sala das Sessões,
de dezembro de 1991.- Humberto
nha Derzi - Ronaldo Aragão - Ronan Tito - Ruy Bacelar
- Teimo Vieira - Teotonio Vilela Filho - Vaimir Campelo Lucena - Marco Maciel - Ney Maranhão - Jonas Pinheiro
- Maurício Corrêa - Oziel Carneiro - Chagas Rodrigues.
- Wilson Martins.
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Os requerimentos que acabam de_ ser Jidos serão votados após a Ordem
do Dia, na forriia do art. 340, inciso II, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Passa-se à
Ordem do Dia.
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento nn 677, de
1991, de autoria do Senador Oziel Carneíro, solicitando, nos
termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo publicado no jornal O Globo, edição de 1" de
outubro de 1991, intitulado "Sem Tempo a Desperdiçar".
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Em votação
o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
A provado.
_ _
.
Será feita a transcrição solicitada.É a seguinte a transcrição solicitada:
SEM TEMPO A DESPERDIÇAR
A seqüência tem lógica impecável se o Estado não pode
destinar mais recursos para a Usiritiiias, ela perde eficiência;
perdendo eficiência, perde competitividade; perdendo competitividade, perde mercado; perdendo mercado, perde faturamento; perdendo faturame_.q.to, e:ntra no prejufzo; entrando
no prejuízo, vai à falência; falindo, causa desemprego, e todos
são prejudicados.
Esse raciocínio foi apresentado ao País na _manhã de ontempelo Presidente Collor, ao expljcar_a importância da venO.a
da Usiminas para a iniciativa particular. Mas o argumento
vai mais longe. Areação em cadeia que se estende da escassez
de recrusos ao prejuízo generalizado é a am,eaça que justifica
todo o programa de privatização e por extensão a própria
redefinição do Estado moderno, que se tenta levar à prática
no Brasil apesar de extraordinárias e até surpreendentes dificuldades.
Só não entenderá quem tiver abdicado "do bom senso.
A questão não é necessariamente ideológica - ainda que
o pensamento liberal, hegemónico nas áreas bem sucedidas
do Mundo, combata com boas razões o Estado paquidérmico,
paternal, pantagruélico. O Brasil enfrenta um problema prático. É preciso parat de alimentar a inflação com o déficit
pUblico; simultaneamente, o Estado deve limitar sua escassa
capacidade de_ investir aos se tores de St!aJodispensável competência - acima de tudo, a infra-estrutura social.
A privatização de estatais atende a esses objetivos. E
a venda da Usiminas é caso exemplar. Diferentemente do
que dizem adversários do projeto, impõe-se privatizá-Ia exatamente poraue é tetltãveL
-Dê uni lado, por no mercado uma empresa atraente tem
o efeito estragegicamente precioso de atrair o interesse do
capital estrangeiro, além de representar aporte de recursos
significativo para o Governo do Brasil. De outro lado, não
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privatizá-la agora significará abrir mão de se-u futuro- porque
só o capital privado tem os meios materiais de, investindo
nele, garantir a sobrevivência da empresa. Os funcionários
da Usiminas e a própria economia de Minas Gerais são pareeitos desse futuro.
Com tudo isso, e ainda apesar de ser a privatização determinada em lei aprovada pelo Congresso Nacional, sobrevive,
articulada, uma frente de resistência, unindo oportunistas a
apaixonados que se opõem a todos os projetes do Governo
- não por serem projetos bons ou ruins, mas por serem
do Governo.
Assim fazem política os arruaceiros da Praça Quinze,
e os que a eles se igualam. E o Brasil não tem mais tempo
a desperdiçar com esse tipo de comportamento.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia.
Passa-se à- v-Otação do Requerimento nn 947191 de urgência; lido no Expediente.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqUente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Passa-se agora
à votação do Requerimento n~ 948/91, de urgência, lido no
Expedi~nte.

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria a que se refere figurará na Ordem do Dia
da s~gunÇa sessão ordinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A Presidência
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 21 horas
e 37 minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA
Votação, em turno úrtico, do Requerimento nn 777, de
1991, de autoria do Senador Odacir Soares, soJicitando, nos
termos regimentais, a transcriçãq, nos Anais do Senado Federal, do artigo intitulado "Collor unifica o-plano de carreira
do funcionalismo", publicado no jornal O Estado de S. PauJo
edição de 29 de outubro de 1991, bem como do discurso
proferido pelo Presidente da República por ocasião das homenagens ao-Servidor Público.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 36 minutos.)
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Ata da 241a Sessão, em 12 de dezembro de 1991
1a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura

- EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Dirceu Carneiro
ÀS 21 HORAS E 37 MINUTOS, ACHAM.SB PRB·
SENTES OS SRS. SENADORES:

Affonso camargo - Albano Franco - Alexandre Costa - Alfredo Campos - Almir Gabriel - Alufzio Bezerra -

REQUERIMENTO N• 950, DE 1991
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea c
do Regimento Interno, para o Ofício n9 S/63, de 1991, relativo
a pleito do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1991.- Humberto
Lucena- Marco Maciel- Oziel Carneiro- Eduardo Suplicy

Amazonino Mendes- Amir Lando -Antonio Mariz - Aureo - Maurício Corrêa - Ney Maranhão - Jonas Pinheiro.
Mello - Beni Veras .:... cartas De'Carli - Carlos Patrocfnio O SR. PRESIDENTE {Dirceu Carneiro) - Os xequeriCésar Dias - Chagas Rodrigues - Cid Sabóia de Carvalho Coutiõho Jorge - Dario Pereira - Dirceu Carneiro - Dival- mentos que acabam de ser lidos serão submetidos ao Plenário
do Suruagy - Eduardo Suplicy - Elcio Álvares - Esperidiao após a Ordem do Dia, nos te imos âo- ã.rt. 340, inciso II,
Amin - Epitácio Cafeteira- Fernando Henrique Cardoso - -do Regimento Interno.
Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho - Gei"son GaO SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Passa-se à
ma.ta - Guilherme Palmeira- Henrique Almeida - Hugo Napoleao - Humberto Lucena - Hydckel Freitas - Iram SaraiORDEM DO DIA
va- Irapuan Costa Júnior -João Calmon - Joao França João Rocha - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José
Item 1:
Eduardo- José Fogaça- José Paulo Biso!- José RichaVotação, em turno único, do Requerimento n n 777,
José Sarney- Júlio Campos- Júnia Marise- Jutahy Magade 1991, de autoria do Senador Odacir Soares, solicilhães -Lavoisier Maia- Levy Dias- Louremberg Nunes Rqtando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais
cha - Lourival Baptista - Lucfdio Portella - Magno Bacelar
do Senado Federal, do artigo intitulado "Collor unifica
- Mansueto de Lavor - Mareio Lacerda - Marco Maciel o plano de carreira do funcionalismo'-'-, publicado no
Marluce Pinto- Maurício Corrêa- Mauro Benevides- Meijornal O Estado de S. Paulo, edição de 29 de outubro
ra Filho -Moisés Abrão- Nabor Júnior- Nelson Carneiro
de 1991, bem como do discurso proferido pelo Presi~
- Nelson Wedckin - Ney Maranhão - Odacir Soares - Onodente da República por ocasião das homenagens ao
fre Quinan - Oziel Carneiro- Pedro Simon - Rachid SaldaServidor Público.
nha Dcrzi - Ronaldo Aragao - Ronan Tito - Ruy Bacelar
Em votação o requerimento, ein turno único.
- Telmo Vieira - Teotonio Vilela Filho - Valmir Campelo
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma~
- Wilson Martins.
necer sentados. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A lista de
Aprovado, com o voto contrário do Sr. Senador
presença acusa o comparecimento de 78 Senhores Senadores.
·Jutahy Magalhães.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Será feita a transcrição sb1icitada.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
É a seguinte a transCi-lÇão solicitada:
Sobre a mesa, requerimentos que seráo lidos pelo Sr.
1~ Secretário.
Collor unifica o plano de carreira do funcionalismo
São lidos os seguintes:
Brasília- O Presidente Collor aproveitou o Dia do ServiREQUERIMENTO N• 949, DE 1991
dor para mandar ao Congresso projeto de lei que corrige
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea c, as. distorções salariais dos servidores públicos e outro que
do Regiffiento Interno, para o Projeto de Resolução n~ (Ofício tibiffta as carreiraS~ Com isSo, 285 mil funcionários que inte~
"S" n' 30, de 1991,- O! Prcsi-Supar-91102620, de 27-6-91, grarn o Plano de Classificação e Cargos terão 53,6% de rea~
na origem, do Sr. Presidente, encaminhando ao Senado Fede- juste em novembro e o restante terá_aumentos diferenciados.
ral pedido formulado pela Prefeitura Municipal de São José De acordo com o Secretário de Administração. Carlos Garcia,
do Rio Preto (SP), para que seja autorizado aquele município, com as correções a folha de pagamentos dos servidores vai
em caráter excepcional, a contratar empréstimo junto a Caixa aumentar em Cr$41 milhões. Em setembro, o Governo gastou
Económica Federal, no valor de Cr$7.196.734,599,40, desti- Cr$620 bilhões com o pagamento do funcionalismo.
Os maiores beneficiados com o projeto serão os enge~
nado ao financiamento das obras relativas a ampliação do
nheiros agrônomos e os controladores de vôo, que terão, ressistema de abastecimento de água daquele município.
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1990. - Ney Mara· pectivamente, 92% e 78% de reajuste. Os funcionáriOs da
nhão- Humberto Lucena- Jonas Pinheiro- Oziel Carneiro Secretaria de Ciência e Tecnologia, do Instituto Militar de
Engenharia e demais profissionais da área receberão "adicio- Fernando Henrique Cardoso - Odacir Soares.
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nal de incentivo ao desenvolvimento científico''. Que_m tiver
mestrado ganhará 15% de gratificação; doutorado, 20%; e
dedicação exclusiva, 30%.
Com a api'ovação do projeto que corrjge distorções salariais, a União terá apenas cinco tetos salariais. A meta do
Governo é ter apenas um teta para poder estabelecer a isonomia entre os poderes, explicou Garcia. No if!í~io do Govemo __
Collor, havia 71 tetas salariais. O mês de janeiro será a database dos servidores, quando os salários serão revist_os.de acordo com a diferença da receita de impostos_ e_ 9~ _Sontribuições
arrecadados nos 12 meses anteriores -aõ reajUste. Acabou a
indexação dos salários à inflação. _
Collor diSse ontem que o GovernO tem O "propóSito de
criar quadros cãda vez mais competentes e bem treinados,
profissional e salarialmente motivados". O Governo quer que
a pessoa, ao ingressar n9 serviço público, seja treinada e faça
mais dois cursos de reciclagem ao longo da carreira.
"Não basta eleger metas"
É a seguinte a íntegra do discurso. do Presid_ente_ fe!nando
Co:rJor:
"Transcorre hoje o Dia dó Servidor Pliblico em
meio a profundas modificações na administração pública federal, resultantes do atual processo de modernização do_ aparelho do_ Estado. _ Sem_ t_ais mudanç~s não
será posSíVel enfrentar os desafiOs no mundo contemporâneo e preparar o Brasil para um futuro de prosperidade, de justiça social e de bem-estar dos seus cidadãos.
Não basta eleger metas corretamente ou reformular as _estruturas da máquina. É imperioso também
fazer um investimento sério em recUrsos h1,1manqs com
o propósito de criar quadros cada vez mais comp_e_t~ntes __
e bem treinados, profissi0n31 e salarialme11:te motivados, pois é na Capacitaçáo e valorização do servidor
público que se encontra o suporte mais sólido para
uma administração voltada para o atendimento do bem
comum.
Esses ohjetivos estão presentes em_ projeto de lei
enviado ao Congresso Nacional, no qual estão contempladas as diretrizes para o estabelecimento de um plano
abrangente que unifiCa as carreiras do servídor público,
conferindo ao servidor um horizonte claro de possibilidade de progressão e melhoria funcional, consoante
a meta de capacitaçáo e dignificação da função pública.
Por outro lado, estou hoje enviando mensagem
ao Congresso Nacional que trata da política salarial
para o servidor público. Além de propor a correção
de algumas distorções nas ta~elas __ ~fl.l_a_ri_a_is, como as
de ciência e tecnologia, de controladores de_ vôo, de
engenheiro.s agrónomos e de trabalhadores da área da
saúde, estabelecendo, assim, para o serviço pUblico
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apenas cinco tetas de _tabelas em lugar dos 71 existentes
no início do atuaJ Governo~ É bom que se frise, no
início do atual Governo nós tínhamos 71 tetas e agora
estamos com apenas cinco tetos de tabelas, consubstanciada esta medida na mensagem que encaminho hoje ao Congresso Nacional.
O Estado democrático tem, portanto, uma missão
nobre a desempenhar: servir ao contribuinte, servir
ao cidadão, servir à sociedade. O servidor público deve
orgulhar-se disso. E a Nação como um todo deve poder
orgulhar-se de seus servidores. Essa é a meta que devemos buscar realizar diariamente e sempre.
Deus continuará a nos ajudar. Obrigado."
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia.
Passa-se agora à apreciação do Requerimento n(' 949/91,
de urgência, Iido no Expediente.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam que"iram- permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
_
A matéria a que se refere o requerimento figurará na
Ordem do Dia da segunda ~essão ordinária subseqüente.
OSR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)..:.... Passa·se agora
ã aprecração âo Reciuerimento no 950/91, de urgência, lido
no Expediente.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa)
_Apiovado.
A matéria a que se refere o requerimento figl:lrará na
Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -A Presidência
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, ãs 21 horas
e 40 minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA
-lVotação, em turno único, do Requerimento no 801,
de 1991, de autoria do Senador Odacir Soares. solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais
do Senado Federal, do artigo publicado no Jornal O
Estado de S. Paulo, edição de 2 de novembro de 1991,
intitulado .,A Regra da Maioria''.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) rada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 21h 39min.)

Está encer-
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Ata da 242a Sessão, em 12 de dezembro de 1991
1" Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Dirceu Carneiro
ÀS 21 HORAS E 40 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SI~S. SENADORES;

Affonso Catnargo - Albano Franco - Alexandre Costa - Alfredo campos - Almir Gabriel - Aluízío Bezerra Amazonino Mendes- Amir Lando- Antonio Mariz - Aureo

Mello - Beni Veras - Carlos De'carli - cartas Patrocínio César Dias - ChagasRadrigues - Cid Sabóia de carvalho Coutinho 1 orge - Dario Pereira - Dirct::u Carneiro - Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy - Elcia Alvares - Esperidil\a
Amin - Epitácio Cafeteira - Fernando Henrique Cardoso Francisco Rollemberg- Garibaldi Alves Filho"- -Gerson Camata - Guilherme Palmeira -Henrique Almeida- Hugo Napoleão - Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva - Irapuan Casta Júnior- Jal\a calman - Jal\a França Jalio Racha - Jonas Pinheiro - Jasaphat Marinha - José
Eduardo - José Fogaça - Jasê Paula Biso!- José Richa José Sarney -Júlio campas- Júnia Marise - Jutahy Magalhaes- Lavoisier Maia- Levy Dias- Louremberg Nunes Rocha - Lourival Baptista - Lucfdio Portella - Magno Bacelar
- Mansueto de Lavor - Mareio Lacerda - Marco Maciel Marluce Pinto - Maurfcio Corrêa - Mauro Benevides- Meira Filho- Moisés Abra.o - Nabor Júnior- Nelson Carneiro
-Nelson Wedekin - Ney Maranhl\a - Odacir Soares - Onofre Quínan - Oziel carneira- Pedra Simon - Rachid Saldanha Derzi - Ranalda Aragão- ~RopanTita- Ruy Bacelar
- Telmo Vieira - -Teotõflio Vilela Fílho ---Valmir Campelo
- Wílson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -A lista de
presença acusa o comparecimento de 78 Srs. SenadoreS. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso-S frabalhos.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
[o Secretário.
·
São lidos os seguintes;
REQUERIMENTO N' 951, DE 1991
Requerimentô Urgência, nos termos ~do art. 336, alíena
c, do RegimentO Tnt.erho, para o Profetõ ae De_creto Legislativo n• 137, de 1991 (no 54/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão a Rádio Onda Sul
FM Stéreo Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
na Cidade de Carmo do Rio Claro, Estado de Minas.
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1991. - Junia Marise
- Humberto Lucena - Affonso Carmãrgo--_ Mã.rco Maciel
- Mario Lacerda.
REQUERIMENTO N• 952, DE 1991
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea c,
do Regimento Interna, para Ofício no 50, de 1991, no qual

o Governo de Sant11 Catarina solicita-"' alteração da Resolução
no 47, de 1990, do Senado Federal.
·
~
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1991. - Oziel Carneiro- Marco Maciel- Chagas Rodrigues- Affonso Camargo - Humberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Os requerimentos-lidos serão votados após a Ordem do Dia, na forma
do art. 340, II, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneíro)
Passawse à

ORDEM DO DIA
Item 1:

Votação, eni turnO único, do Requrimento n9 801,
de 1991, ~e autoria do Senador Odacir Soares, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anaís
do Senado Federal, do artigo publicado no Jornal O
Estado de_S. Paulo, edição de 2 de novembro de 1991,
intitulado "A Regra da Maioria".
Em votação o requerimento, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado, com o voto contrário do nobre Senador Jutahy
Magalhães.
Será feita a trãilsCrição solicitada.
É a seguirite a matéria cuja transcrição é noticiada;
A REGRA DA MAJORIA
A Usiminas elegeu sua nova administração. A· Celma
fo.i privatizada e desta feita, não se registraram incidentes
nem processuais, nem políticos de monta. Há os que se mobilizam, ·agora, para impedir a privatização da Petrobr_ás, coisa
que nunca esteve nas cogitações do Executivo federaL Os
sobreviventes do naufráfio- do socialismo real, no entanto,
precisam de pretextos para continuar sua batalha, imaginando
favorecer o povo brasileiro. Os nú_meroS que demonstram
que apesar de toda a condução heterodoxa da economia (que
eles aplaudem), a inflação só fez crescer, esses não os impressionam. Eles vivem mergulhados no passado e confiantes em
que a salvação da classe trabalhadora vai depender de o Estado
continuar controlando uma série de atividades. Infelizmente,
enquanto seu número não diminui no Congresso, escasseia
na sociedade. Com isso, a regra de ourO da democracia, que
é o princípio da maioria, não se realiza e os populistas, estati~
zantes e nacionalistas pululam no Congresso e impedem que
a economia se modernize.
A sociedade deve tomar consciência desse movimento
que se dá em sentidos contrários._ Uma linha de força, que
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detém a quase maioria do Congr~Sso, não se _conforma em
que acabem privilégios assegurados legalmente a determinados grupos sociais, permitindo assim o arejamento da economia e também da sociedade. Outra linha de fqrçacuida, trabalhando sileciosamente fora do Congresso, de criar condições
mínimas, a partir- das quais seja possível dar o impulso que
derrube as mulheres da Jericó do estatismo brasileiros- que
mais do que estatismo é puro patrimonialismo herdado dos
tempos colonias. Quando se tem memória de que do documento em que o Governo Provis6rio, em 1889, declara os
compromissos que assume consta a garantia da estabilidade
dos funcionários públicos, pode ter-se uma segura idéia do
que é o imenso trabalho desses que querem transformar o
País e não conseguem.

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria a que se refere figurará na Ordem do Dia
da segunda sessão ordinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Passa-so. ago.
ra, ã apreciação do Requerimento n(' 952/91, de urgência,
lido no Expediente.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sontados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria a que se refere figurará n;1 Ordeffi do Dia
da segunda sessão ordinária subseqüente.
. . OSR.PRESIDENTE (Dirceu Carnoiro)- A Presidência
A privatização da Celma deverá ser seguida de outros.
Elas nãobastarão, no entanto, para que o dinamismo da em-_ con_~o_ca_ sess~o extraordin_ár:ia a reaJizai--se hoje, àS 21h43min,
presa moderna, profissional c não meramente burocratizada cáin a seguinte
se imponha ã economia brasileira e _acabe com os nós que
amarram a esta e a impedem de Pesenvolver-se. Para que
ORDEM DO DIA
eles sejam desatadqs, é preciso _que aqueles _que desejam a
modernização se imponham no Congresso Nacional, que é
o representante da soberania.
-lEnquanto estivermos preocupados apenas em discutir
Votação, em turno único, do Requerimento n9 825, de
''privatização versus eáta:tiiaÇão'', estaremos remoendo falsos
1991, de a~toria do Senador Júlio Campos, solicitando, nos
problemas. A questão é restabelecer a regra democrática da termos regJmentais, a transcrição. nos Anais do Senado Fedemaioria e fazer que o pensamento de todos os que desejam ral, do artigo publicado no jornal Diário de Cniabá, edição
que o País não sucumba seja o predominante do Congresso de 27 de outubro de 1991, de autoria de Lenine Póvoas, intituNacional.
lado "Centenário de Nilo Póvoas".
- -O SR. PRESIDENTE (Dirceü Carneiro) -Esgotada a .
O SR. PRESIDENTE (Dirceu· Carneiro)- Está oncer-.
matéria constante da Ordem do Dia. - - Passa-se, agora, ã apieCia:Çao do RequerimeTito n~ 951191, rada a sessão.
de urgência, lido no Expediente.
(Levanta-se a sessão às 2Ih42min.)

Ata da 243a Sessão, em 12 de dezembro de 1991
13 Sessão Legislativa Ordinária, da 493 Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Dirceu Carneiro
.

ÀS 21 HORAS- E 43 .11JINUTOS, ~4.Cf.t.d...,~rf-SE. PRE-

SENTES OS SRS. SENADORES: .

. .. . . .

Affonso camargó - Albano Franco - Alexandre Costa - Alfredo Campos - Alrnír Gabriel - Alufzio Bezerra Amazonino Mendes- Amir Lando -Antonio Mariz - Aureo
Mo!Jo - Beni Veras - Carlos Do'Carli - Carlos Patrocfnio César Dias- Chagas Rodrigues- Cid Sabóia de Carvalho Coutinho Jorge -Dario Pereira -Dirceu Carneiro - Divaldo Suruagy -Eduardo Suplicy - Elcio Álvares.- Esporidiao
Amin - Epitácio Cafeteira - Fernando Henrique Cardoso--Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho - Gerson Carnata- Guilherme Palmeira- Henrique Almeida -Hugo Napoieao - Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram Sarai-

.

va- !rapuan Costa- Júnior - Joao Calrrruü -João França .Joao Rocha - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - Jost!
Eduardo - José Fogaça -José Paulo Biso! - Jost! Richa José Sarney -.Júlio C'.ampos - Júnia Marise - Jutahy Magalhaes- Lavoisier Maia- I .evy Dias- Louremberg Nunes Roch~ - Lourival Baptista - Lucfdio Portella - Magno Bacelar
- Mansueto de L&vor - Mareio Lacerda - Marco Maciel Marluce PiO to...: Maurfcio Corrêa - Mauro Benevides- Meira Filho - Moist!s Abrao- Nabor Júnior- Nelson Carneiro
- Nelson Wedekin - Ney Maranhão - Odacir Soares - Onofre Quinan - Ozícl Carneiro- Pedro Simon - Rachid Saldanha Derzr - Ronaldo Aragao - Ronan Tito - Ruy Bacelar
- Telmo Vieira - Teotonio Vilela Filho - Valmir Campelo
- Wilson Martins.
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ---: A lista de.
presença acusa o comparecimento de 78 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão._
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhoS.
Sobre a mesa, requerimentos que vão -ser lidos pelo Sr.
1~-Secrctárro.-

São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N• 953, DE 1991
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea c,
do Regimento Interno do SF, para o Projeto de Lei d3.-Cámara
n9 112, de 1991, qu-e "Reajusta a penSãO especial mensal concedida às viúvas de ex-Prcsidente_s da República"·.
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1991. - _Humb~;rto_
Lucena- Marco Maciel- Fernando Henrique- Amazonino
Mendes.
REQUERIMENTO N' 954, DE 1991
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea c,
do Regimento Interno. para o PLC n:' 137/91 que altera a
Lei n' 8.185, de 14 de maio de 1991, que dispõe sobre a
Organização Judiciária do Distdto__Eederal e dos Terri_tórios,
e cria a Auditoria Militar do Distrito Federal.
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1991. -Maurício
Corrêa- Eduardo Suplicy- Oziel Carneiro- Chagas Rodrigues- Ney Maranhão- Odacir Soares- Humberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) --:-. Q:s requeri:·
mentes que acabam_ de ser lidos serão_ subme.tidQs ao Plenário
após a Ordem do Dia, nos termos do art. 340, II, do Regimento
Interno.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)~- Passa-~.e à

ORDEM DO DIA
Votaçãg, em turno único, do Requerimento n" 825,
de 1991, de autoria do Senador Júlio Campos, soliciM
tando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais
do Senado Federal, do artigo publicado no jornal Diário
de Cuiabá, edição_ de 27 de outubro de ~991, de autoria
de Lenine Póvoas, intitulado "Centenário de Nilo Póvoas".
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.
É a seguinte a matéria éufátraiiSCtiçao-----e--solicitada:
"CENTENÁRIO DE NILO PÓVOAS
(Lenine Póvoas)
Ocorreu no dia 2 de outubro o centenário de' nascimento
de uma das figuras mais expressfvas do cenário- cultural de
Mato Grosso: o Profe_ssor Nilo Póvoas.
Nascido no seio de uma família pobre, filho do veterano
da Guerra da Tríplice Aliança, Pedro Fernandes Póvoas e
de sua esposa, D. Galdina Virgíitio Póvoas_, o sonho do_jovem
cuiabano era um dia formar-se em Direito por urna das faculdades existentes no País, preferencialmente a de São Paulo
.
__
.. _
_ _
ou do Rio de JaneiJ;o.
Não obtendo nenhuma ajuda para deslocar-se para aqueles centros, malgrado distribuísse o Governo do Estado, na
época. bolsas de estudos a jovens que desejaval!l estudar-.
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e a despeito de sc_r filho de.um_ d_os que enfrentaram, galhardamente,_ as agruras da invasão paraguaia, o que valeu a condecoM
raçãode Cavaleiro da Orde_m_da Rosa, a maj:s_alta distinção
do Império, aceitou Nilo Póvoas a condição de modesto funcionário público, exercendo, por cinco anos, as funções de
Fiel do Tesoureiro_ dos Correios e Tel~grafos_de Cuiabá.
_rara. complementar seus salários, passou a lecionar em
colégio particular de propriedade de seu irmão fsac, e aí nasceram os seus pendores para o magistério.
_ Prestando provas de capacitação perante o Tribunal de
Justiça do Estado, recebeu uma provisão de advogado, dedicando-se a essa profissão, que_exerceu por vários anos. Naquela época raríssimos eram os advogados diplomados que milita.
_
vam no Estado.
Em 1918 iniciou-se como escritor, lançando um livro que
logrou sucesso na época, intitulado "A Política d.e Mato Grosso e a Intervenção Federal", focalizando os eventos políticos
de 1917, obra essa que o revelou, desde logo, como historiador
que se consagraria ao escrever a "Gale_ria dos Varões llustr~s
de Mato Grosso", publicada, em dois volumes, após a SUa
morte, pela Fundação Cultural de Mato Grosso.
O jornalismo foi outra vocação inata de Nilo Póvoas.
Vários órgãos de imprensa fundou ele em nosso_Estado.
Em 1914, ainda aos 23 anos de idade,três após haver
concluído o curso do Liceu Salesiano S. Gonçalo, lançou,
em companhia de Benedito Leite de Campos, seu futuro cunhado, o Jornal A Opinião, órgão de crítica política, quando
então governava o Dr. Joaquim Aususto da Costa Marques.
Tempos depois fez circular a Cuiabá-revista, que se transM
{qrmou em 1920, no Cuiabá-JO!'ª;tl.
Antes de 1930 não existiani sindicatos e por isso em-1929
fundou Nilo Póvoas a Associação Mato-grossense de Motoristas, entidade dedicada à defesa dos interesses da class~
dos profissionais do volante, lançando, na ocasião, O Motorista, porta-voz daquela categoria, do qual foi diretor.
Foi secretário do JOrnal O Estado de Mato Grosso, primeiro com esse nome, que em 1934 circulou em Cuiabá.
Colaborou no jornal católico A Cruz, e mais tarde, até
a Sua rilórte, no O Estado de Mato Grosso, o segundo desse
nome, fundado por Archimedes Pereira Leite, em 1939.
-Enquanto, na sua luta pela sObrevivência, batalhava, por
um lado, nos cartórios, no Fórum e nos Tribunais do Júri,
na ·sua profissão de advogado provisionado, ía Nilo Póvoas,
por outro, descobrindo aos poucos a sua verdadeira vocação:
a de professor.
Empolgava-o o estudo da lingua pátria e da literatura
b!'asileira, ao mesmo_tempo em que a leitura de grandes mestres estrangeiros, sobretudo das literaturas portuguesa, italiana-e francesa, alargava seus horizontes e reforçava os alicerces
de sua cultura.
Em 1911 instalou-se em Cuiabá a "Escola Normal Pedro
Celestino'', sob 3. direção do-lã.ureado educãdor paulista Leovegildo Martins de Melo, cuja finalidade precfpua era atender
à demanda de recursos humanos formando professores para
o ensino primário no estado.
Os mestres que deviam atuar nessa escola eram recrutados em duros e temidos concursos públicos para o pree_nchimento de suas cá_tedn1.s: eram provas escritas, provas orais
perante bancas examinadoras de alto gabarito e com defesa
de tese em debates perante o público.
Eram concursos de fato~· aos quais não se atreviam a
C011J.parecer o_s que não se sentissem realmente capacitados.
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Sempre no intuito -de só conquistar postos à custa de depois foi retirado, para dar lugar âo nome de um cidadão
seus méritos intelectuais, decidiu Nilo Póvoas_ concorrer para que jamais esteve em Mato Grosso e que nenhum favor fez
o preenchimento da Cátedra de Literatura Nacional da "Escola ao nosso estado.
Normal Pedro Celestino".
Nilo Póvoas parece que havia adivinhado que injustiças
Aprovado com louvores~ foi nomeado professor catedrá~ lhe seriam feitas, após a sua morte, quando amargurado por
tico de Português e Literatura Nacional da já famosa escola tantos desenganos sofridos, escreveu na sua autobiografia.
de formação de nonnalistas para o professorado estadual.
-"Na morte não quero as palmas daqueles que na vida
Foi nessa -Ocasião que ele lançou o seu Jivro "Esboço me negaram justiça".
de História da Literatura Brasileira", editado em 1928, prefaMas o povo cuiabano, que em sua imensa maioria sempre
ciado pelo arcebispo Dom Aquino Corrêa, obra que conquis- lhe fez justiça, e que até hoje evoca a sua memória com
tou aplausos da crítica nacional.
grande carinho e_ admiração, - soube tributar-lhe extraor~
Estudar os grandes mestres da língua e ler as obras dos dinárias homenagens.
mais célebres escritores portugueses e brasileiros era o passa
Y!_nJe e quatro anos decorridos de seu desap_a_~~imento,
tempo predileto do autodidata Nilo Póvoas.
Nilo Póvoas ainda está vivo na memória d-ós-qiie lhe hauriram
"A Réplica" de Rui B~rbosa e as crfticas do professor os ensinamentos e os magníficos exemplos de vida.
Carneiro Ribeiro à redação- do anteprojeto do Código Civil
("') Lenine de Ca~PÇ>s Pó_voas é advogado, político, professor
Brasileiro eram publicações que viviam em suas mãos, como os estudos_ dos_ filólogos José Leite de Vasc_oncelo_~~ Mendes universitário, jOrnalista e escritor com vasta obra publicada em dife.

dos Remédios, Gonçalves Viana, Teófi1o Braga, Silvio Rome~
ro, Eduardo Carlos Pereira, Mario Barreto, Julio Ribeiro,
Said Ali, Mario Barreto, podendo-se dizer que todos eles
eram seus "livros de cabeceira".
Escritore_s como Camilo Castelo Branco, Eça de Queiroz,
Ramalho Ortigão, Garrett, Alexandre Herculano, Fernando
Pessoa, Fidelino de Figu~iredo, dentre os portugue~es, José de Alencar, Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Bdac, Machado de As~is; Coelho Neto, Al_uízio A~ev~d~, B:ui Bar?o~a,
entre os brastle1ros~ eram figuras Imprescmdivets na sua bJbho~
teca. .
.
.
..
.
NII.:, Póvoas fOI, sobretudo, um educador. Reumu, sem
dúvida, na sua pessoa essas duas qualidades: fo~ um grande
mestre, conhecedor profundo dos segredos da hngua portuguesa, que ensinou durante quase quarenta anos de sua longa
existência, e um grande educador que soube formar cidadãos
dignos e prestantes para a família e a Pátria, muito mais pelos
seus exemplos do que mesmo pelas suas pregações em salas
de aula.
De 1939 a 1947 viveu no Rio de_ Janeiro, por ocasião
de meus estudos superiores; POstergado nos seus direitos de
aposentadoria, sobreviveu na antiga Capital da República peJa
sua competência profissional, pelo seu talento e pela sua dedi~
cação e amor ao trabalho.
_
_
__
Lecionou nos mais afamados colégios da Cidade Maravilhosa, como o Anglo Americano, o Lafayette, o Felisberto
de Menezes, o Santo Antonio, Maria Zacarias, o PaulaFrei~
tas, o Andrews, nos quais foi sempre respeitado e aplaudido
por grandes mestres do magistério brasileiro com_ç_,_Clóvis
Monteiro, Antenor Nascentes, Othon Costa, Jucá, Jorge d~
Laura Mayer, Melo e Souza, o famoso Ma!ba Taham da matemática, e muitos outros.
Aos 75 anos de idade foi colhido por uma terrfvel moléstia
que o vitimaria a 7 de abril de 1967.
Seus funerais, realizados na manhã de 8 de_ abril, dia
do aniversário da sua cidade natal, foi uma apoteose de sua
vida de mestre e de cidadão. Disseram muitos ·que só os funerais de Dom Aquino lhe foram equiparados. A cidade inteira,
contristada, veio tributar-lhe o último adeus. __ _
E nas manifestações,_ pel.ã imprensa, das figuras riiã.is eX~
pressivas de nossa cultura, a intelectualidade cuiabana chocou
__ _
a perda do ilustre mestre e acadêmico.
A Câmara Municipal de Cuiabá, interpr~tanc!_o esse sentimetno do nosso povo;-votóu á Lei n"' 948/67, dando o seu
nome a uma de nossas avenidas, que, entretanto, tempos ~

~~~~:~c~::~:e~i~es,a~e:~ f::t~~~~~ ~~~~~~i~~~~~~c~s~:~a~:

Grosso.
(Transcrito do suplemento "Cultura" do Diário Oficia~ de Mato
Grosso.)
o SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Esgotada a
-matéria da Ordem do Dia.
__ _
Passa-se, agora, à vOtação dO Rec}uerimento n"' 953/91,
de urgência lido no Expediente.
Em voÍação.
·- . _Qs Srs. Senadores que 0 aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente.
_
.
.
O SR. ~RESIDENTE_ (Duceu ;arneiro)- Pas~a-~e,
ra, a vota_çao do Requenmento n 954191, de urgenc1a, I o
no E~ped1ente.:
Em votaçao.
.
_Os Srs. Senadores que o aprovam que1ram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
.
é.
,
fi ..
_ Aprovado o requ~nmento, a mat ria~ que s~ re~ere ~ur~.rá na Ordem do Dm da segunda sessao ordmána sub equente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos,
convocando sessão extraordinária a realizar-se hoje às 21h45
min. com a seguinte
ORDEM DO DIA

ar;·

-1-

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 835, de
1991, de autoria do Senador Pedro Simon, solicitando, nos
termos regimentais, a transcriç~o, nos Anais do Senado Fede~
ral, do artigo do Deputado Ulysses Guimarães, publicado
na coluna "Tendência/Debates", do jornal Folha de S. Paulo,
edição de 18 de novembro de 1991, intitulado "O Fio do
Bigode".
o SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Está encerrada a sessão.
(Levanta·se a sessão às 2l.h44min.)
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Ata da 244a Sessão, em 12 de dezembro de 1991
P Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
- EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Dirceu Carneiro

ÀS 21 HORAS E 45 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES O!iBI<S. SF!NADORES:

Affonso camargo - Albano Franco - Alexandre

Cos~

ta - Alfredo Campos - Almir Gabriel-- AfutZio- Bezerra -

REQIJERIMENT_O N• 956, DE 1991
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea c,
do Regimento Interno, para o Ofício n~ S/69, de 1991, relativo
a pleito da Prefeitura da cidade d.o Rio de Janeiro.
Sala das SesSões, 12 de dezembro de 1991.- Mauricio
COi-rêa :...... Marco Maciel -

Humberto Lucena -

Fernando

Amazonino Mendes- Amir Lando- Antonio Mariz - Aureo -Henrique Cardoso.
Mello - Beni Veras - Carlos De'Carli - Carlos Patrocfnio O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - os requeriCésar Dias - Chagas Rodrigues - Cid Sabóia -ae Carvalho Coutinho Jorge- Dario Pereira- Dirceu Carneiro·.::.. Divat~ mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na forma
do Suruagy - Eduardo Suplicy - Elcio Álvares - Esperidiao do art._340, II, do Regimento Interno.
Amin - EpitáciO- Cafeteira - Fernando Henrique Cardoso -0 SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Passa-se à
FrancisCo Rollemberg- Garibaldi Alves Filho- Gerson ea:~ Ordem do Dia.
mata- Guilherme Palmeira - Henrique Almeida- Hugo Na~ Item 1:
poleao - Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram SaraiVotação em turno único do Requerimento no 835
va - Irapuan Costa Júnior - J oao Calmon - J oa.o França '
'
'
Jofto Rocha _Jonas Pinheiro _ Josaphat Marinho _José
de 1991. de autoriã. -do SenadOr Pedro SimOn, solici~
Eduardo _ José Fogaça _ José Paulo Bisei _ José Richa _
tando, nos termos regimentais, a transcrição, nOS Aõais
Jose Sãrney _Júlio campos _ Júnia Marise _ Jutahy Magado Senado Federai; -ao artigo do Deputado Ulysses
Guini.arães, publicado na coluna "Tendências/Debalhães- Lavoisier- Maia - Levy Dias~ Louremberg Nunes Ro~
cba- Lourival Baptista- Lucfdio Portella- Magno Bacelar
tes", do Jornal Folha de S. _Paulo, edição de 18 de
~o':embr? de 1?91_, intitulado "O~~io_,do_BJ_gode".
- Mansueto de Lavor- Mareio Lacerda- Marco MacielMarluce Pinto- Maurfcio Corrêa - Mauro Benevides- MeiEm votação.
ra Filho- Moisés Abrâo - Nabor Júnior- Nelson Carneiro
Os Srs . .Senadores que o aprovam queiram permanecer
-Nelson Wedckin - Ney Maranhão- -Odacif Spares- .:..- Ono~ - sentados. (Pausa.)
fre Quinan -_OzielGarneiro_-Pedro Simon- Rachid SaldaAprovado.
Será feita a transcrição solicitada.
nha Derzí - Ronaldo Aragao - Ronan Tito - Ruy Bacelar
-Telmo Vieira - Temonio Vilela Filho - Valmir Campelo
É a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada:
- Wilson Martins.
O FIO DO BIGODE
Ulysses Guimarães
Para nossOS aVós, o fió~dO bigode gararitiã a p-alavra emjle~
nhada. Não precisava de tabelião, fíim<i reCOnhecida e_ fe:ste~
Sob a proteção de Deus, iniciamos noSsos tiãbalhos.
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. munhas. Depilou, negócio fechado.
Os bigodes rarearam, a palavra não.
19 Secretário.
A terra é filha da palavra, reza o Génesis: O Evangelho
São lidos_os seguintes:
segundo São João rec.ord_a: '~No princípio era o Verbo, e
o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus".
REQIJERIMENTO N• 955, DE 1991
Padre Antonio Vieira tem na agulha bala certeira: "Palavras sem obras_s_ão __ tiro sem bala: atroam mas não ferem.
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea c, A .funda de Davi derrubou o gig<l:nte, mas não o derrubou
do Regimento Interno, para o PLC 136/91, que dá nova reda~ com 0 estado, senão com a pedra".
ção aos artigos 19, inciso VI e 23, inciso V, da Lei 0 " 8.028,
Para ossúditosconfiantes "palavra de rei não volta atrás''.
de 12 de abril de 1990, e 19, inciso·- II, da-Tei n~ 8.029, de O adágio prevalece para os presidentes_ da República, que
12 de abril de 1990, e dá outras providências.
são reis de plantão durante os respectivos mandatos. O fraco
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1991.- Humberto · rei faz fraca a forte gente. Secularmente adverte Camões.
Lucena--MarcoMaciel- MaurícioCorrêa~Ney Manmhão _______ Ho_uye um rei, poderOso para destruir o_ m_un_do, que
- QzjeJ CarneirO- Affonso Cãmargo.
-foi destruído pela palavra desonrada. Nixon, quando sua_c_opa
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro} ;-- A li~ta de
presença acusa o comparecimento de 78 Srs._ Senadores. H_a~
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
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e cozinha ''grampeou" Watergate, sede do ·Partid,? Derpow _d~nte Collor. Mais mel. Traduzawse por: nada de no.:.o no
crata, foi destruído porque mentiu.
·
"front".
Quando o Senhor quis castigar a arrogância dos homens,
O líder do governo no Senado, o sertanejo Ney Maraw
confundiu-lhes a língua na Torre de J3a!Jel. __
nhão, na sessão do Congresso Nacional, no dia anterior à
Presidente Collor: esse negócío de palavra é fogo·. Com votação repetida da antecipação plebiscitária, sentou-se a meu
fogo não .se brinca, principalmente, chefe de governo. O presiw lado para testemunhar, com sua fala rústica e franca: Passei
dente Collor proclamou "Urbi et Orbi". _S_ou parlamentar!s~a. uma hora com o presidente. Tudo OK. O Marco Maciel não
Prelecionou: é o regime da modernidade_, da eficíência, que age no episódio em seu nome. Como presidencialista vou
profissionaliza e agiliza a administração. Para ·que o presidente surráwlos. QL13.nto antes melhor.
me entenda, traduzo: ele botou a boca no mundo a favor
Acrescentou com exagero bélico: Garanti ao presidente
do sistema de Gabinete.
que o Senhor e os parlamentaristas sinceros defenderão seu
O presidente é poliglota, lançou os estilos "soft'' e "bard". mandato com armas na mão.
Paternal, batizou de "en.fants gatées'' os parlamentaristas frusAgora era pura ambrosia. Suavizei: Com armas, não.
trados pela rejeição da eme.nda Richa na segunda votação Lutei contra a ditadura, suas metralhadoras, cachorros e asseno Senado. Derrotada, esclareça-se, pela artimanha, não pelos elas sem um canivete no bolso. Nunca matei um passarinho.
Por falar em passarinho, o ministro Passaririho, homem
votos. Francéspotfrancês,presidente,devolvo-Ihe: antes"enfant gatée" do que "ratée", isto é, desmoraljzado.
público competente, experiente e culto, derrapou. Cabewlbe
Traduzo o Iatinório por que o presidente, como de resto a terrfvel advertência de Chesterton: O que há de terrível
nu'5sa juventude, trocou a língua ''mater" pela língua imperiaL no erro é que tem seus heróis sínceros. Os inquisidores acr6diPwcavenho-me, contudo, para que o presidente nã-o se escude tavam ir para o céu mandando para as fogueiras suas vítimas.
nas palavras, como o fez o deputado cassado Jabes Rabelo,
Reafirmei: porei em defesa da incolumidade do mandato
fingindo não entender o libelo do talentoso relator Vital do
Rego, que maldosamente rotulou de alambicado, como tam- de CoUor minha palavra e os riscos que corri para restaurar
bém, pejorativamente Agripino Grieco zurziu Euclides da - ã democracia. A nação ouviu nosso compromisso. ParlamenCunha, dizendo que escrevia com cipó, retorcido.
·tarismo não é pé-de-cabra para forçar as portas d"a legalidade.
- Ouviu-, maS à ultima hora, o presidente ingenuamente preferiu
Perguntei: e a antecipação dos plebiscito e a revisão cons~ acreditar nas intrigas-de seus adversários, embuçados ou.decla~
titucional? Serei neutro, redarguiu. Confesso: o mel adoçou- rados.
me a boca.
Quando garatujo estas linhas, estoura no mundo a notíCia
Como aliado, me deu o mapa da mina. No Supremo de que Miterrando, presidente da França, do Palácio Eliseu
Tribunal Federal, as sondagens resultaram perturbadoras. Foi anunciou a redução do mand~to presidencial de sete para
além: há inform.cições de que o procurador-geral da República, quatro anos, 0 referendo para priorizar os poderes do ParlaAristides Junqueira, argüirá a inconstitucion-alidade. Quanto mento, o voto distrital misto alemão, a democracia direta
ao Supremo Tribunal Fedez:.al, informei, andei pOr lá. Não ~os_cidadãos __ contra decisões do Executivo e do LegisJa~ivo,
surpreendi dificuldades.
através do Conselho Constitucional. O radialista entrevistador
No que diz respeito ao honrado, talentoso e destemido congratulou-se com a nação: "Viva a s·exta República"!
·
fiscal do Estado não acredito que temeratiameiile pretenda
Enquanto isso, no Brasil, o presidente contemporiza com
inventar mais um·a cláusula pétrea à enum_erá.x_ão exaustiva,
esgotada no parágrã.fó · 4°, do artigo 60 da Constituição. Ã o_· presidencialismo apodrecido e genocida. O meu virou vinaConstituição pode ser revista, respeitadas as barreiras erguidas gre. Que pena que Fernando não tenhaM"!.terr"-pçl co_mo.sobre.,.
no parágrafo 49 de seu artigo 6B:
·-·
-· JHJme_! A àerrota da: antecipaçãO- ao--plebiscito seputou os
As disposições trnasitórias já cumpridas não podem, é emendões .. emendinhas e emendacos ..
claro, ser modificadas. As demais podem, como todo o corpo
Na referida entrevista, CoHÓr brindou-me: tenho pelo
estável da Constituição. Seri3 estapafúrdio engessar pela into- Sr. respeito e carinho. Correspondo agora: Tenho-lhe carinho,
cabilidade logo a parte temporal do Estatuto Magno. A Zona presidente. Livre-se dos meliantes. Meliantes não são Lula
Franca de Manaus, por exemplo, mantida por 20 anos pelo nem Meneguelli. Meliantes são a inflação e a incredibilidade:
artigo 40. Além do mais, a interdição é de abolir os núcleos Livre-se deles, presidente. Só assim se salvará e salvará a
imodifíCâVeis·-pelo já mencionado artigO 60. Abolir não se República.
incompatibiliza com reduzir ou acrescçmtar.
Não. Não creio que pela hermenéutica pétrea esse "bicho
Ulysses Guimarães. 74. é deputado federal pelo PMDB SP.
babão" vá assombrar a Egrégia _Corte. Argumenta-se, por Foi presidente nacional do partido.
analogia, que os tratados internacionais, depois de solenemente negociados, assinados, promulgados e depositados poO SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Esgotada a
dem ser unilateralmente denunciados, se calamitosos, por matéria constante da Ordem do Dia.
·
qualquer das partes pactuadas, com base jurídica na cláusula
Passa-se, agora, â votação dO Requerimento n<~ 955191.
"rebus si c stantibus". Mudaram as circunstâncias, muda· a
de urgência, lido no Expediente.
lei.
Em votação.
Mas voltemos ãos -ziguezages· goverriiiilientais. Depois e
Os SeS. Senadores que o aprovam queiram permanecer
antes de mim, houve a revoada dos tucanos ao Olimpo. entre
outros, os pagés: o ex-govetífàdor Tasso Jereissati, o senador sentados. (Pausa.)
Aprovado.
José Richa, acompanhado do maior jurista do Congresso NaAprovado, a matéria a que se refere figurará na Or_dem
cional, Nelson Jobim. O senador Fernando Henri_que, às vésperas da votação, deu mais uma tucanada telefónica ao presi~ do Dia na segunda sessão ordinária subseqüente.
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneíro) - Passacse agora, à apreciação· do Requerimento n' 956191, de urgência,
lido no Expediente.
Em votação~
___ _
Os Srs. Senadores que -o aprovam queira~-- perm~ne_Cer
sentados. (Pausa.)
·
Aprovado.
· ·· · ---- ---- -:--Aprovado, a matéria a que se refere figurará na Ordem
do Dia, na segunda sessão ordinária subseqüenfe.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai" en-cerrar os trabalhos,
convocando sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 21h49
min, com _a segUinte.
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ORDEM DO DIA
-lVotação, em túrno único, do Requerimento _n~' 851, de
1991, de autoria do Senador João França, solicitando, nos
termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da matéria~ "o Perigo Ianomani", publicada na Revista
Veja, de 27 de novembro de 1991.

O SR •. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) rada a sessão.

Está encer-

(Levanta-se a SesSdo ds 2Ihoras e 48 minutos.)

Ata da 245a Sessão, em 12 de dezembro de 1991
1a Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Dirceu Carneiro
ÀS 21 HORAS E 49 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
-

Affonso camargo - Albano Franco - Alexandre Costa - Alfredo Campos - -Aimir Gabriel - -Aluízio Bezerra Amazonino Mendes --Amir Lando- Antonio Mariz ---Aureo
Mello - Beni Veras - Carlos De'carli - cartas Patrocínio César Dias - Cbagas Rodrigues - Cid Sabóia de Carvalho COutinho Jorge- Dario Pereira- D~rc~u Carneifo ~~ J?i~l
do Suruagy - Eduardo Suplicy - Elc1o Alvares - Esper1d1ao
Amin - Epitácio Cafeteira - Fernando Henrique Cardoso Fr8neisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho- Gerson Camata -Guilherme Palmeira -Henrique Almeida- Hugo Napoleão - Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior - Joao Calmon - Joao FrançaJoao Rocha - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -José:
Eduardo - José Fogaça - José Paulo Biso! - José Richa José Sarney- Júlio campos- J(mia Maris~ _-_Jutahy Magalhães- Lavoisier Maia- Levy Dias- Louremberg Nunes Rocha - Lourival Baptista - Lucfdio Portella - Magno Bacelar

São lidos õs seguintes:
REQUERIMENTO

N• 957, DE Ú91

Requeremos urgência, nos termos do art: 336, ãlfnea c,
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei ~da Câmara
n' 134, del991 (n' 2327191, na Casa de origem), de iniciativa
do_ Sr. Presidente da República; que dispõe sobre a concessão
- de abono_ aos trabalhadores no mês de dezembro de 1991
~ ilá outras providências.·
'
- Sàla das Sessões, em 12 de dezembro de 1991. -Hum-·
berto Lucena - Marco Maciel - Oziel Carneiro - Affonso
C!!má~go.
·
·
REQUERIMENTO N• 958, DE 1991
Requeiro nos termos do artigo 336 item c do Regimento
Interno do Senado Federal, seja votado em regime de urgência
o Projeto de Lei n' 80/91
Brasilia, 12 de dezembro de 1991. - Eduardo Suplicy
. . . . . Humberto Lucena - Maurício Corrêa - Ozief Carneiro
- Chagas Rodrigues - Ney Maranhão - Amazonino Mendes
- José Paulo Bisol - Jonas Pinheiro.

- -O SR, PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) = Os·_ req-UàriMarluce Pinto - Maurício Corrêa- Mauro Benevides- Mei- mentos lidos serão_ apx:~ciados após a Ordem do Dia; nos
ra Filho -Moisés Abrao- Nabor Júnior- Nelson Carneiro termos do art. 340, II, do Regimento Interno.
-Nelson Wedekin - Ney Maranhao - Odacii' Soares- OnoO SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) --, Passa;se à
fre Quinan -- Oziel Carneiro - Pedro Simon - Rachid Saldanha Derzi - Ronaldo Aragao - Ronan _Tito~ Ruy Bacelar _
- Telmo Vieira --Teotonio Vilela Filho - Valmir Campelo
ORDEM DO DIA
- Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A lista de Item 1:
presença acusa o comparecimento de 78 Srs. Senadores. HaVotação, em turno único, do RequerimentO n~' 851,
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
de 1991, de autoria do Senador João França, solici~
Sob a proteç-ão de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
tando, nos termos regimentais, a 1tahscrição, nos Anais
Sobre a mesa,- requerimentos que vão ser lidos· pelo Sr.
do Senado Federal, da matéria: ''O Pefif!.iJ Ianonl.ami"
1~' Secretário.
- - ----- -i)Ubíicãda na revista Veja,-de 27 de nOVerD.bro dé-199{.

---Mansuet-o--tle-Laver-----Mareie- Ueefda---1-Aareo-Maciel -
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Em votação. . . ~
.~ ~
.. ~ ~ .
Os Srs. Senadores que o aprovam· queiram permanecer
sentados. (Pausa)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, será feita a transcrição solicitada.
É a seguinte a matéria cu já transcriÇão é'SOiiCitada: .
O PERIGO IANOMAMI
De repente, a pátria é contemplada
com um novo inimigo
(Roberto Pompeu de Toledo)

Dezçmbrq de 1)191

.lhar a febre e a cachaça entre os índios. Mesmo assim, fantasia
ainda maior é embutida nos argumentos dos que se opuseram
à demarcação das terras. O Exército teme que a fronteira
do país, que naquela região confina com a Venezuela, onde
também há inanomamis e onde eles gozam de uma reserva
de dimensões semelhantes, fique mais vulnerável. Ora, isso
supõe que. sem rc:serva indígena, como ocorreu a~é agora,
reme a mais perfeita ordem na fronteira. Ou então que reine
a ordem em outras áre_as fronteiriças, onde não há reservas
nem índios. Na verdade, sabe-se o que são as fronteiras do
Brasil, santuários de traficantes e contrabandistas.
Depois, há o argumento, compartilhado por Brizola e
pelos militares, do perigo do Estado ianomami. O problema
qual é, os ianomamis de:clararem a independência? Imagina-se
que vai emitir moeda e passaporte, criar um Congresso e
constituir um Exército, um- povo que não domina ·senão as
·culturas da banana, da mandioca e da cana?
A questão pode não ser só essa. Brizola fala em "nações
poderos_as". Ele nunca gosta de nomeá-Ias, mas arrisquemos;
os Estados Unidos estariam por trás da criação do Estado
ianomami independente. Qual o interesse do Presidente Bush,
garantir a independência dos índios, como a do Kuwait, para
assegurar-lhes a sobrevivência, em nome dos ideais preservacionistas que conquistaram o mundo? Mas, ainda que mal
se pergunte, essa intervenção não seria rriais lógica sem a
c~iação da reserva? não teria mais cabimento· que aí, sim,
dtante da intransigência brasileira, os americanos -ou japones-es, ou alemães- resolvessem assumir eles próprios a proteção dos índios?
Na verdade, nada tem cabimento.

Um perigo ronda o Brasil. O perigo iãnomami. Índios
que no má"imo seriam 10.090_, não conhecem__a escrita~ andam
nus, vivem âe- caça e pesca, adotam costumes cofuo o de
matar os recém--nascidos;têm o crânio afundado, tanto trocam
bordoadas entre si, e apresentam-se estropiados Pelas doenças
que ultimamente contraíram nocántato com os brancos, foram
promovidos nos últimos dias à condição de inimigos aa pátria ..
A decisão do Presidente Fernando Collor _de reservar ·
para os ianomamis, em Roraima, a generosa_p_õfÇão de 9,4
milhões de hectares de terra- um Portu,83finteiro!- desencandeou protestos à direta e à esquerda. A conhecida oposição
dos ministros militares, acrescentou-se a do governador Leonel Brizola, para quem ~·nações poderosas", a partir de agora,
poderão ~'desecandear um movimento favorável ã idéia de
que o Brasil deva perder esse território, para que s-eja criada
ali uma nova nação ...
Na verdade, há fortes suspeitas de que a questão derrapa
para uma crise de irracionalidade ã qual se mistura a costu~
meira volúpia brasileira pelo debate que não tem cabimento.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cam~iro) -,~Esgotada a
Para começar, há um forte cheiro de que 0 ato de Collor matéria Constante da Ordem do Dia. Passa-se, agora, à votaacabe não configurando senão uma fantasia burocrática. ção do Requerimento n9 957/91, de urgência, lido no Expe~
diente.
- Q uem garante sua execução? Está-se num rn~fs onde não se
~Em votação.
consegue controlar a invasão de terras nas grandes cidades.
0 s Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
Nem a Barra da Tijuc3, no :Rio, ou 0 Morumbi, em São
sentados. (Pausa.)
Paulo, do alto de sua condição de terras demarcadas para
Aprovado.
A
v d -· - t ·--t·é···
- .. f ~fi
o assentamento d a tri b_o dos brasileiros ricos, estão livres das
invasões nci -- so d- f --- - pro a o o requenmen o, a ma na a que sere ere guQuãndo~ ~J.l~t6'é~~~o;éserva ecológica: paTente mais -- r~~á na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária _subsepróxima de um reserva indígena, há casos Coínó' o Parque quente.
O SR. PRESIDENTE (DirceU C3.rneíro) -Passa-se à
Nacional da Bocaina, criada na Serra do Mar. perto de Parati,
entre os Estados de São Paulo e Rio. Na fachada é tudo votação do Requerimento de n~' 958/91, de urgência, lido no
uma beleza. Para entrar passa-s-e por portões e diverso~ contra- -- Expediente.
Em v.ot~ção._
.
les. Andam-se alguns poucos quilómetros, e começa· a bagunça. Há casas e roçados, cultivados por posseiros que o governo
Qs S_rs .._~enadores que o -ãprovam queiram permanecer
não conseguiu -ou não quis__,_ 9esalojar. Se o visitante sentados. (Pausa.)
tiVer Sorte, pode mesmo assitir a_ uma quei!J1ada, algo que,
Aprovado.
_ __
_
num parque ecológico, oferece efeito tão formidável quanto
__ Aprovado o re-querimento, a n:aatéria a que se refere figuum show de sexo ao vivo num_ convento.
_
_x:_ará na Ordem do Dia na segunda sessão ordinária subse0 Parque Nacional da Bocaina é a versão brasileira das qüe.nte.
cidade~ de Potemkin. Potemkin foi um todo-po?eroso minisO SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)...:... A Presidência
tro da 1mp_eratnz C~;~nª , a_ Gran_de, da Rlfs~~!i~. que, para convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje às 2lh 52min
impressionar a soberana, em visita à Criméia, feZ ali levantar com a seguinte.
'
cenários que imitavam ricas cidades. Por trás tudo era tão
oco quanto um cenário de Hollywo9d, mas, de longe, a ilusão
ORDEM DO DIA
era perfeita, e catarina ficou muito cont(!:nte_ de encontrar
em seu reino um património de cuja existência nem suspeitava.
-1A reserva ianomami teln tudo para virar outra cidade _
Votação; em turno único, do Requerimento n~' 885, de
de Potemkin, a ser exibida na Rio 92, por trás da qual continuem .os mesmos garimpos e aeroportos clandestinos, a espa- 1991, de autoria do Senador Nelson Carneiro, solicitando,
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nos termos regimentais. a retifada, e~ caráter .definitivo, d.o
Projeto de Lei do Senado n" 88, de 1991, que dispõe sobre
aposentadoria por tempo de serviço no regime da Lei ri~ :3.807,
de_ 26 de agosto de 1960, e dá outr<!-S providências.
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O SR-. PRESIDENTE (Dirct>u Carneiro)- Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 21horas e 50 minutos)

Ata da 246a Sessão, em 12 de dezembro de 1991
1a Sessão Legislativa Ordinária, da

4Q~" Legislatura

- EXTRAORDINÁRIA -:
Presidência do Sr. Dirceu Carneiro
ÀS 21 HORAS E 52 MINUTOS, ACFJAM'SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Affonso Camargo - Albano Franco - Alexandre Costa - Alfredo Campos - Almir Gabriel - Aiufzio Bezerra Amazonino Mendes- Amir Lando -Antonio Mariz - Aureo
Melto- Beni Veras- cartas De'Carli- Carlos Patrocínio César Dias_ Chaga:S-ROdrigues _Cid Sab61a -dê- carya1fiô ~
Coutinho Jorge_ Dario Pereira_ Dirct;u Carneiro __ Dival_do Suruagy _Eduardo Suplicy _ Elcio Alva_r~s ~- _Esper_id!ão__
Amin _ Epitácio cafeteira -Fernando Henrique .Cardoso_
Francisco Rollemberg _ Garibaldi Alves Filho_ Gerson Camata- Guilherme Palmeira- Henrique Almeida- Hugo Napoleão- Humberto Lucena - Hydekel Freitas -Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior - João Calmon - Joa.o França Joao Rocha - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José
Eduardo- José Fogaça- José Paulo Biso!- José RicbaJose Sarney- Júlio Campos - Júnia Marise - Jutahy MagaIhães- Lavoisier Maia -l..evy Dias- Louremberg Nunes Rocha - Lourival Baptista - Lucfdio Portella - Magno Bacelar
- Mansueto de Lavor ;,;,-·Mareio Lacerda - Marco· Maciel Marluce Pinto- Maurício Correa - Mauro Benevides- Meira Filho- Moisés Abrão - Nabor Júnior- Nelson Carneiro
- Nelson Wedckin - Ncy Maranhao - Odadr SOares -- Onofre Quinan - Oziel Carneiro - Pedro Simon - Rachid Saldanha Derzi - Ronaldo Aragão - Ronan Tito - Ru}r" Bacelar
-Telmo Vieira - Teotonio Vilela Filho - Valmir Campelo
- Wilson Martins.

n~ 41, de 1991, que dispõe sobre a proteção-do trabalho
doméstico e dá outras providêncras.
Sala das Sessõ.es, em 12 de_ dezembro cte 1991. ---.Marco
Maciel - Mauri_cio Corrêa - Ronaldo Henrique Cardoso Oziel Carneiro - Humberto Lucena.
REQUERIMENTO N• 960, DE 1991

- - _R~ queremos. urgência, nos termos do_ art. 336, aJínea c,
~do Regimento J!ltt':rno, para o Projeto _de Lei _da Câmara
n" 135, de 1991, que autoriza a Petrobrás Química _S/ A Petroquisa, a participar minorjtaria~en(e de sOciedades de
-_-~pitais'prlvados no Eixo Químico do Nordeste, formado pelos
Esta.dq_s da Bahia, Sergipe, A lagoas, Pernambuco e: Rio Grande do Norte.
Sala das Sessões~ em 12 de .dezembro de 1991~- Marco
Maciel - Mauricio Corrêa - Fernando Henrique Cardoso
- Humberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Os requerimerrtos lidos serão votados após a Ordem dç Dia, na forma
do art. 340, II, do Regimento Interno.
_0 s. R. PRESID_ENTE (D_irce_u Carneiro)_-,- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

Votação, em turno único, do Requerimento no 885,
de 1991, de autoria do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos termos regimentais, a retirada, em caráter
definitivo, do Projeto de J.:ci do se'nado n" 88. de 1991.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A lista de
que dispõe sobre aposentadoría do tempo de serviço
presença acusa o comparecime-nto- de 78 Srs. seriadores. Hano regime da Lei n" 3.807, de 26 de agosto de 1960,
vendo número regimentai, declaro aberta a sessão ..
e dá outras
providências.
. .
.
.
Sob a proteção de Deus, iniciamos no·s·sos trabalhos.
Em votação o requerimento, enl turno único.
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
I' Secretário.
·
sentados. (Pausa)
São lidos os seguintes:
----~~-- Ap_~9~ª'9º~------------ ------ - --- --- ----,~--=~-A-provado o requerimento, o projeto de lei do Senado
REQUERIMENTO N• 959, DE 1991
Federal n"' 88/91 será_ definitivam~nte ~rquivado.
Requeremos urgência, nos termos do art._336, alínea c,
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Esgotada a
do Regimento Interno. para o Projeto de Lej da Câmara matéria constante da Ordem do Dia.
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Passa-se à votação do Requerimento
cia, lido no Expediente.
Em votação o requerimento.

n~

Dezembro
1991
.. - __ de
,

959/91, de urgên-

Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará na Ordem do Dia na segunda sessão ordinária subseqüente.

os Srs. SenadoreS que o aprovam ·qiféirain permã.ilecer
sentados. (Pausa)

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A Presidência
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 2lh55min,
com a seguinte.
-

Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará na Ordem do Dia n-a segunda sessão ordinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Passa-se â
votação do Requerimento n~ 960/91, de urgência, lido no Expediente.

Em votação.
Os Srs. Senadores que o apfovam queiram permanecer
sentados. (Pausa)
Aprovado.

ORDEM DO DIA
-lVotação, ~m turno único, do Requerimento n~ 876, de
1991, de autona do Senador Marco Maciel, solicitando, nos
termos. regimentais, a retirada da Emenda, de sua autoria,
ao ProJeto de Lei da Ci!mara n• 81, de 1990.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) rada a sessão.

Está encer-

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 54 minutos)

Ata da 247a Sessão, em 12 de dezembro de 1991
1• Sessão Legislativa Ordinária, da

49• Legislatura

- EXTRAORDINÁRIA Presidência do Sr. Dirceu Carneiro
ÀS 21 HORAS E 55 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENIES OS SRS. SENADORES:
.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 78 Srs. Senadores. Havendo número regimental 1 declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.

Affonso camargo -Albano Franco - Alexandre CosO SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Foram encata - Alfredo campos - Almir Gabriel - Alufzio Bezerra Amazonino Mendes- Amir Lando- Antonio Mariz- Aureo minhados à Mesa, por solicitação desta Presidência, confQrme
Mello - Beni Veras - Carlos De'carli - Caifos Piitrocfnio - a propordonalidade partidária, e em obediência à Resoiuçao"
César Dias - Chagas Rodrigues - Cid Sabóia de Carvalho - n~ 3~ de 1990-CN, os nomes dos candidatos do Senado à el~ição
Coutinho Jorge- Dario Pereira- Dirceu carneiro - Dival- para a Comissão Representativa do Congresso Nacional, predo Suruagy - Eduardo Suplicy - Elcio Álvares - Esperidi!io vista no § 4• do art. 58 da Col)stituição Federal.
Amin - Epitáclo Cafeteira - Fernando Henrique carctoso São os seguintes os nome~ indicados pelas lideranças:
Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho - Gerson ca..
mata- Guilherme Palmeira- Henrique Almeida- Hugo Napoleão - Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram SaraiTitulares
va- Irapuan Costa Júnior- João catmon -João França Suplentes
João Rocha - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José
Eduardo- José Fogaça- José Paulo Biso!- José RlchaPMDB
José Sarney- Júlio campos- Júnia Marise- Jutahy Magalhães - Lavoisier Maia - Levy Dias - Louremberg Nunes Ro- Iram Saraiva
cha - Lol..lrival Baptista - Lucfdio Portella - Magno Bacel~r Mauro Benevides
- Mansueto de Lavor - Mareio Lacerda - Marco Maciel - Onofre Quínan
Marluce Pinto - Maurfcio Corrêa- Mauro Benevides- Mei- Nabor Júnior
ra Filho - Moisés Abr!io - Nabor Júnior - Nelson carneiro
PFL
- Nelson Wedekin - Ney Maranhão - Odacir Soares - Onofre Quinan - Oziel carneiro- Pedro Simon - Rachid Salda- Odacir Soares
nha Derzi - Ronaldo Aragão - Ronan Tito - Ruy Bacelar Meira Filho
- Telmo Vieira - Teotonio Vilela Filho - Valmir campelo Dário Pereira
-Wilson Martins.
Marco Maciel

Dezembro de 1991
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PSDB
Fernando Henrique Cardoso
José Richa
PRN
Áureo Mello
Ney Maranhão
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após a Ordem do Dia, nos termos do art. 340, II, do Regimento
Interno.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

PTB
Affonso Camargo
Jonas Pinheiro
A Presidência irà proceder. agora; -â Votação das indicações.
Os Srs. Senadores Que COflcordarem com os nomes propostos pelas lideranças queiram permanecer sentã.dos. (Pausa.)
Aprovados.
O Sr. Eduardo Suplicy - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE. (Dirceu Carneiro) ~ Concedo
palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPUCY (PT -SP. Pelli .ordem.
Sem revisão do ofiCfoi-.)- Sr. Presidente, apenas para meu
conhecimento: o Regimento náo prevê que partidos menores
tenham também representação na Comissão Representativa
do Congres~o Nacional.
o SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ...:::. A.' proporcio;
nalidade foi verificada, segundo as diposições regimentais.
O SR. EDUARDO SÜPLICY- Muiio.ob.rigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ~Fica assim
constituída a Comissão Representativa do Congresso Nacional, que exercerá o mandato no período de 17 de dezembro
de 1991 a 14 de fevereiro de 1992.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro).:__ Sobre mesa,
requerimentos que--serão lidos pelo Sr. P-Secretário.
São lidos os seguintes

a

a

REQUERIMENT(J"N'96l;DE: l991
Requeremos urgência, nos ternlos do _art. 336, alínea c,
do Regimento Interno, para o PLC n' 131/91.
Sala das Sessões, 12 de dezemhro de 1991. - Mansueto
de Lavor - Odacir Soares - Fernando Henrique Cardoso
- Nelson Wedekin- Jonas Pinheiro- Oziel Carneiro.
REQUERIMENTO N' 962, DE !991
Requeremos urgência, nos termos do art. 336~ alínea c,
do Regimento Interno, para o Projeto de Decreto Legislativo
n~ 128~ de 1991, que dispõe sobre a remuneração do Presidente
ç do ViCe-Presidente da República e dos Ministros de Est_ado
para o exercício financeiro de 1992 e dá outras providências.
Sala das Sessões~ 12 de dezembro de 1991. - Marco
Maciel - Humberto Lucena- Oziel Carneiro- Amazonino
Mendes - Alfonso Camargo - José Panlo Bisol - Maurício
Corrêa - Eduardo Suplicy.

-=-

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Os requerimentos que acabam de ser lidos serão submetidos ao Plenário

Votação, em. turno único_~ do Requerimento no 876,
de 1991~ de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando, nos termos regimentais-, a retirada da Emenda,
-de sua autoria, ao ProjetO de U:i da Câmara n" 81,
de 1990.
_Em votação o requerimento, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, fica definitivamente retirada
a emenda oferecida ao Projeto de Lei da Câmara n~ 81, de
1990.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Passa-se à
votação do Requerimento n9 961/91 de urgência, lido no Expediente.
-·
Em votação.
_
Os Srs. SenadOres que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará na Ordem do Dia na segund.a sessã9 or.dinária subseqüente.
~ - ·
· ·
_
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Passa-se â
votação- do Requerimento n 9 962/91, de urgência, lido no -Expediente.
· Em votação.
Os S:rs: Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a m_atéria a que se refere figurará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqUente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ~ Nada mais
havendo a !ratar' vou encerrar os trabalhos, designando para
a sessão ordinária de amanhã, a seguinte

ORDEM DO DIA
-lSUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 88, DE 1990
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Substitutivo da Câmara
ao Projeto de Lei do Senado n' 88, de 1990 (n' 5.996/90,
naquela Casa), de autoria do_ Senador Odacir Soares, que
dispõe sobre o prazo para concessão para exploração dos serviços públicos de telecomunicações, relativo ao art. 66 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitóriâs, tendo
_
PARECER, proferidO erri Plenário, da Comissão
-de Serviços de Infra-Estrutura, pela aprovação do art.
1" e pela rejeição do art. 29 do Substitutivo.
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-2PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 126, DE 1990
(Em regime _de urgência, nos term9s do art. 336, c, do
Regimento InternOf ____ _
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 126, de 1990 (n• 1.854/89, na Casa de origem); de iniciativa
do Ministério _Público da União, que _cria a Caii-eira de Apoio
Técnico-Administrativo, do Ministério Público da União e
seus cargos, fixa os valores de vencimento~,_e dá oUtfã:s-proví·
dências, tendo
PARECER favorável, sob n• 485, de 1991, da Comissão
-de Constituição, Justiçn e Cidadania.
~

-3PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N" 113, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno)
Discussão, em tú.fncn.friico, do ProjetO-de Lei da Câmara
n• 113, de 1991 (n' 2.119/91, na Casa de origem), de iniciativa
do Ministério Público Federal, que dispõe sobre a_ criação
de Cargos em CO!Dissão e Grat}fic:ações peta Repre-sentação
de Gabinete- GRG, no quadro do Ministério Público Federal- MPF, (dependendo de Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)

União. para contratar empréstimo externo no valor de cento
e oito milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos,
junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID.
(Dependendo de Parecer da Comissão de Assuntos Econômicos).

-7MENSAGEM
N" 302, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno)
Mensagem n" 302, de 1991 (n' 732191, na origem), do
~~esidente da República, através da qual solicita autorização
para contratar operação de crédito externo, com garantia da
União, entre o Governo do Estado do Espírito Santo e o
Banco Interamericano de De~envolvimento- BID, no valor
de sessenta e sete milhões e seiscentos mil dólares norte-americanos, para os fins que especifica. (Dependendo de Parecer
da Comissão de Assuntos Económicos):
....c8- --

.

-

PROJETO DE LEibb SENADO
N" 171, DE 1989-COMPLEMENTAR

Votação, em turno Unico, do Projeto de Lei do Senado
nÇ> 171, de 1989-Complementar, de autoria do Senador Fernandu Henrique Cardoso, que define, nos termos do inciso I
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
do art. 161 da Constituição Federal, o valor adicionado para
N• 122. DE 1991
_fins de cálculo da participação dos_ municípios na Receita do
(Em regime- de urgénciã --nos tefffios_ dO art-._ 336~ C, do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de MercaRegimento Interno)
~ ~·
. ~ ~~ ~ dorias e sobre Prestação de Serviços de Transportes InteresDiscussão, em- turno único, do projeto de Lei da Câlnara- taduaie Intermunicipal e de Comunicação, tendo
n• 122, de 1991 (n' 822/91, na Casa de origem), de iniciativa
PARECERES favoráveis, ~sob n" 428, de 1990, e 260,
do Presidente da República, que restabelece os Incentiv9s -de 1991, das Comissões
Fiscais que menciona e dá outras providências. (l?_~p_endendo
- de Assuntos Econômicos; e
de Parecer da Comissão de Assuntos EconómicoS:)
- de Constituição, Justiça e Cidadania.

-4-

-5PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 127, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termos- do art. 336, c, do
Regimento Interno)
Discussão, em turno úri:ico, do-Projeto de Lei da Câmara
n' 127, de 1991 (n' 2.088/91, na Casa de origem), que dispõe
sobre parcela do frete pago pelas indústrias das regiões Norte,
Nordeste, Centro-Oeste e Sul, na aquisição de produtos siderúrgicos laminadOs planos, comuns e revestidos,- para efeito
de satisfação do !PI. (Dependendo de Parecer da Comissão
de Assuntos Económicos).

-6MENSAGEM
N• 301, DE~1991
(Em regime de urgência, nos termos do art. 3:36;~ c; dõ
Regimento Interno)
Mensagem n' 301, de 1991 (n• 731191, na origem), do
Presidente da República, através da qual o Governo do Estado
.de PernambucO solicita autorização, mediante garantia. da

-9REQUERIMENTO
N• 856, DE 1991
Votação, em turno único, do Requerimento n9 856, de
1991, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, solicitando~
nos termos dos arts. noS 71 da Constituição, e 216 do Regimento
Interno, seja realiZada pelo Tribunal de Contas da União,
auditoria -contábil;-financeifa·;·e pahimonial-sobie o· resultâdo
do trabalho realizado pelo Grupo criado nos termos do Decreto nÇ> 99.608, de 13 de-oUtubro de 1990, que teve como conclusão a proposiçãO de um termo de confissão e assunção de
díVida Com concesSãO de garantia_ e outras avenças a ser-fitma_do entre a Eletrobrás e as empresas credoras do setor elétrico.
- 10-

~

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 27, DE 1987
Discussão, em tunio únicO, do PrOjetO de Lei da Câmara
n' 27, de 1987 (n• 8.331/86; na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que autoriza a Petróleo Brasileiro
S.A. - PETROBRÁS, e a Petrobrás Distribuidora S.A .
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- BR a, nas condições que estabelece, participarem do capital
de outras sociedades, tendo:
PARECER favorável, sob n' 488, de 1991, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania.
-li-

PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N• 86, DE 1990
Discussão, em-turno único dO ProJeto de Lei da Câmara
n" 86, de 1990 (n• 2.128/89, na Casa de origem), que equipara
ao efetivo exercício da função dé magistério a qUe_se referem
osarts. 40, inciso III, aiíneã b, e 2Õ2, inciso III, da COnstituição
Federal, o das funções que especifica, tendo
PARECERES sob.n• 516 e 517, de 1991, das Comissões
- de Assuntos Sociais, favorável ao projeto, solicitando
o pronunciamento da Comissão d~_ Constituição, Justiça e
Cidadania; e
- de Constituição, Justiça e Cidadania, pela constitucionalidade e juridicidade da matéría.
-12-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
No 89, DE 1990
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 89, de 1990 (n' 3.633/89, na Ca.sa de origem), que dá a
denominação de Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira
â Rodovia BR-364, tendo
·
PARECER, sob n• 401, de 1991, da Comissão
- de Serviços de Infra-Estrutura, favorável, nos termos
do substitutivo que apresenta.

iS-

PROJETO DE-DECRETO LEGISLATIVO
N• 16, DE 1988
Díscussão, em turno único, do PgJjeto de Decreto Legislativo n• 16, de 1988 (n• 21/88, na éâmãra dos Deputados),
que aprova o texto da Convenção n<? 140, da Organização
Internacional do Trabalho- OIT, sobre a licença remunerada
para estudos, adotada em Genebra,_ em 1974, durante a 59~
Reunião da COnferênCia Internaciórial do Trabalho, tendo.
PARECERES, sob n• 470 e 471, de 1991, das Comissões
- de Constituição, Justiça e Cidadania, pela constitucionalidade; e
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional, favorável.
-16PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 17, DE 1988
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 17, de 1988 (n' 23/88, na Câmara dos Deputàdos),
que aprova o texto do Acordo sobre Prevenção, Controle,
Fiscalização e Repressão ao Uso Indevido e ao Tráfico Ilícito
de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, assinado
com a República_ do Paraguai, em Brasília, a 29 de março
de 1988, tendo
PARECERES, sob n• 466 e 467, das Comissões
- de Constituição, Justiça e Cidadania, pela constitucionalidade;e
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional, favorável.

-13-

-17-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 98, DE 1991

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 112, DE 1991

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 98, de 1991 (n" 160/91, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dá nova redação a dispositivos da Lei n" 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, que dispõe
sobre o Tribunal Marítimo, alterada pelas Leis n9~ 3.543,de
11 de fevereiro de 1959, 5.056, de 29 de junho de 1966, e
pelo Decreto-Lei n' 25, de I• de novembro de 1966, tendo
PARECER favorável, sob n' 492, de 1991, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto LegisR
lativo n• 112, de 1991 (n• 350/90, na Câmara dos Deputados),
que aprova o te~to da Convenção Internacional para Segurança de Contéineres, assinado
Genebra, em 2 de dez_em·
bro de 1972, bem como as emendas de 1983 aos Anéx-os I
e ll que integram a Convenção, tendo
PARECER favorável, sob .n• 408, de 1991, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

- 14PROJETO DE I:EIDACÀMARA
9
N 99, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia, rios termos do art. 172,
I, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n<? 99, de 1991 (n9 161/91, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dá nova redação ao art.
184 do Código Penal (Dependend9 d~_Parecer _fia Comissão
de Constituição~;- Justiça i!'Cidãâanià). ·, ··
·· · · ~ ··- · ~-- ~~:_·_'

em

-18PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 115, DE 1991
Discussão, em turno único, dq_ Projeto de Decreto Legislativo n9 115,íle 1991 (n" 349/90, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo de Cooperação Económica
e Tecnológica, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli6"ã._P_Opular da China,
-·em Brasília, em 18 de maio de 1990, tendo
PARECER favoráy~l, _sob n<? 410, de 1991, da Comissão
-~:-.de -RelâÇôe's Éxt.eriõtes.e Deresa.Nacional.
··~:

O
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 120, DE 1991
Discussão;-:em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 120, de 1991 (n• 26!91, na Câmara dos Deputados),
que aprova indicação, por parte do Presidente da República,
de membro efetivo da Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização, tendo
PARECER favorável, sob n' 502, de 1991, da Comissão
- de Assuntos Económicos.
-20PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 220, DE 1991
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n<.> 220, de 1991, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que

isenta de contribuição para a seguridade social a entidade
benefiCente de assistência sociaf que aterida aos requisitos
que menciona. (Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Sociais.)
-21PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 258, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I,
do Regimento Interno)
DiscuSsâO, enl"turno único, do ProjetO ae Lei do Senado
258, de 1991, dC-:autoria do Senador Nelson Carneiro, que
fixa o valor dos títulos públicos na composição do preço para
aquis-içao de bens a serem alienados. (Dependendo de parecer
da Comissão de Assuntos Económicos).
n~

-22PROJETO DE LEI DO SENADO
No385TDE 1991-COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n9 385, de 1991-Complemcntar, de autoria da Senadora Mar~
luce Pinto, que prorroga a vigência da Lei Complementar
n' 62/89, até 31 de dezembro de 1992 e dá nova redação
aos §§ 29 e 3" do art. 2", art. 39 e anexo único, tendo
PARECER, sob n' 525, de 1991, da Comissão
- de Assuntos Econômicos favorável, nos termos de substitutivo que oferece.

. oezembro de 1991
-24-

PROJETO DE RESOLUÇÃO
No 90, DE 1991
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n<:>
90, de 1991 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econó~
micos como conclusão de seu Parecer n" 497, de 1991), que
autoriza a Prefeitura do Município de São Paulo a proceder
o registro da rolagem das Letras Financeiras do Tesouro Muni~
cipal - LFTM - São Paulo e Bónus do Tesouro Municipal
- BTM, São Paulo, vencíveis em 1992, no valor de
Cr$97.515.806.624,70 (noventa e sete bilhões, quinhentos e
- quinze milhões, oitoCentos e seis mil, seiscentos e vinte e
quatro cruzeiros e setenta centavos), conforme cronograma
específico.
-25-

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 95, DE 1991
Discussão, cm turno único, do Projeto _de Resolução nõ>
95, de 1991 (apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos como conclusão de seu Parecer n~ 520, de 1991), que
autoriza a Prefeitura do Município de São. Paulo a emitir
e colocar no mercado, através de ofertas públicas,
1.672.667.443 Letras Financeiras do Tesouro do Município
de São Paulo (LFTM-SP):
-26PROJETO DE RESOLUÇÃO
Ne 96, DE 1991
Discussão, em turno único, do ProjetO de Resolução n?
96, de 1991 (apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos como conclusão de seu Parecer n" 521, de 1991), que
autoriza o Governo do Estado de São Paulo a emitir e colocar
no mercado, através de ofertas públicas, Letras Financeíras
do Tesouro do Estado de São Paulo (LFTP), destinadas ao
giro de 83% das Ü3.700.760 LFT vencíveis no primeiro semes~
tre de 1992.
-27-

PROJETO DE RESOLUÇÁO
Ne 40, DE 1991

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 97, DE 1991
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução no
97, de 1991 (apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos como conclusão de seu Parecer nõ> 522, de 1991), que
autoriza o Governo do Estado de São Paulo a emitir
44.121.869.090 Letras FinanceirasdoTesouro do Estado de
São Paulo (LFTP), em substituição de 15.025.476.732 Bónus
do Tesouro do Estado de São Paulo - Série Especial (BTSP~E), com vencimento no primeiro semeStre de 1992
e sujeita ã Lei n' 8.024, de 12 de abril de 1990.

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 172,
I, do Regimento Interno)

-28-

-23-

PARECER N' 493, DE 1991
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"
Discussão, em -turno único, do -Parece-r -n, 493, de 1991,
40, de 1991, de autoria do Senador Ronaldo Aragão, que
suspende, temporariamente, os limites previstos no art. 3" da Comissão de ConStituição, Justiça e Cidadania, sobre a
da Resolução n' 58, de 1990. (Dependendo de parecer da · Consulta n' 17, de 1991, da Presidência doSenado Federal,
concluindo que não -Procede a alegaçã~ do Banco Central
Comissão de Assuntos Ec.onômicos.)

Dezembro de 1991
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do Brasil para negar a informação que lhe foi solicitada através
do Requerimento n" 100, de 1991, do Senador Gerson Camata,
a respeito do fornecimento a esta Casa de relação completa
de depositantes (pessoas físicas e jurfdicas) e entidades físicas
e jurídicas que tenham realizado transaçõcs e operações de
qualquer natureza com o Ba.nco Brasileiro-Iraquiano, desde
a sua fundação até o dia 5 de abril de 1991.

S~xta-feira

13

9317

Secretário Parlamentar (Lei 8.112!90) = 4,22
Secretário Parlamentar (CLT) = 1,53
5. Ocupantes do cargo de Assessor Legislativo (efetivo), que tiverem exercido cargos, em comissão, do Grupo
Direção e Assessoramento Superiores do Senado Federal,
de acordo com o n" de parcelas de quintos incorporados da
Representação mensal a que tiverem direito, pelo exercício
do cargo comissionado:

O SR. PRESIDENTiqDirceu Carneiro) - Esi{ encerrada a sessão.
N° de Quintos DAS-3
DAS-4
DAS-5
DAS-6
(Levanta-se a sessão às 22 horas)
1,61
1,67
1,75
I
1,84
ATO DA COMISSÃO DJRETORA N• 45, DE 1991
2
1,69
1,81
1,97
2,15
Altera os fatores de ajuste a que se refere o artigo
1,77
3
1,95
2,19
2,46
11 da Resolução n• 87, de 1989.
.
4
1,85
2,09
2,41
2,77
A Comissão Dirctora do Senado Federal, no uso de sua
1,92
2,25
2,64
3,08
·- 5
competência regimenta_} e regulamentar e de _acordo co-m o
artigo II da Resolução n' 87, de 1989, RESOLVE: ..
..
6. OcUpantes dos demais cargos de provimento efetivo,
Art. P Os fatores de ajuste da Gratificação de Ativi- que tiverem exercido cargos, em comissão, do Grupo Direç_ão
dade Legislativa, previstOs no artigo 11 da Resolução _nn 87,
e Assessoramento Superiores do Senado Federal, de acdordo
de 15 de dezembro de 1989, passam a ser os constantes no com n~ de parcelas de quintos incorpordos da Representação
Anexo deste ato.
mensal a que tiverem direito, pelo exercfcio do cargo comisArt. zn Este Ato entra em_ vigor na data de sua publica- -sionado:
ção, com efeitos financeiros a partir de 1" dezembro de 1991:
Art. 3" Revogam-se as disposições ein contrário.
DAS-4
Sala da Comissão DirCtora, 12 de dezembro de 1991. N° de Quintos DAS-3
DAS-5
DAS-6
- Mauro Benevides - -Aiex:andre Costa - Carlos Alberto
l
1,74
1,64
1,85
1,!18
De'Carli- Iram Saraiva- Lavoisier Maia.
1,75
2
1,95
2,17
2,43
3
1,86
2,16
2,49
2,88
ANEXO DO À TO DA COMISSÃO DIRETORA
4
1,97
2,37
2,81
3,33
N• 45, DE 1991
5
2,10
2,58
3,14
3,78
Fatores de ajuste da gratificação
de atividade legislativa
ATO No 004, DE 1991
DO CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CEGRAF
1. Ocupantes de cargos de provimento efetivo:
Fator único = 1,53
O Presidente do Conselho de Supervisão do Centro Grá2. Ocupantes de cargos isolados de provimento efetivo fico do Senado Federal- Cegraf, no uso de sua competência
a que se refere o Anexo V da Resolução n1' 87, de 15 de regimental e regulamentar e, tendo em vista o art. 4~, da
dezembro de 1989:
Resolução n~ 69/91, e conforme decisão do colegiado em reuFator único = J ,53
nião do dia 11 de dezembro de 1991.
3. Ocupantes de cargos, em comissão, do Grupo DireResolve:
ção e Assessoramento Superiores
Art. 1" A escala geral de vencimentos dos cargos permanentes do Cegraf e os fatores de ajuste da Gratificação
Não optantes Optantes pela retribuiçao do cargo de
de Atividade Legislativa previstos no Ato n~ 01/91, do Conseprovimento efetlvo
lho de Supervisão, passam a ser, respectivamente, os constanCargo de Asses. Legislativo Outros Cargos tes dos Anexos I e II deste Ato.
Art. zo Os demais dispositivos da Resolução n~ 69/91
DAS-3 = 6,70
DAS-3 - I ,92
2,10
do Senado Federal e do Ato n~ 42/91 da Comissão Diretora,
DAS-4 = 6,56
DAS-4 = 2,25
2,58
são extensivos aos servidores do Centro Gráfico do Senado
DAS-5 = 2,64
. 3,14
DAS-5 = 6,55
Federal.
DAS-6 = 6,54
DAS-6 = 3,08
3,78
Art. 3n Este Ato entra em vigor na data da sua publicação.
4. Ocupantes de cargos, em comissão, de assessoram enArt. 4~ Revogam-se as disposições em contrário.
to técnico e secretariado parlamentar:
Brasnia, 11 de dezembro de 1991. - Senador Dirceu
Assessor Técnico (Lei 8.112/90 e CLT) = 6,70
Carneiro, Presidente do Conselho de Supervisão do Cegraf.

MESA
Preaidcnte
Mauro Benevides - PMDB - CE
1o Vice-Preaidcntc
Alexandre Costa - PFL- MA
1P Vice-Preaidcnte
Carlos Dc''Carli - P1B - AM

1° Secretfrio
Dirceu Carneiro - PSDB- SC
2" SecreUrio
Márcio Lacerda - PMDB - MT
:r' SecretMi.o
Rachid Saldanha Derzi - PRN- MS
4° Secretário
Iram Saraiva - PDT - GO

Suplentes de Secretúio
Lavoisier Maia - PDT - RN

Meira Filho

~ PFL

- DF

Lucfdio Portella - PDS - PI
Beni V eras- PSDB - CE

LIDERANÇA DO GOVERNO
Lfdcr
Marco Maciel
Vice-l.Jderea
Ney Maranhão
Odacir Soares
LIDERANÇA DO PMDB
Llder
Humberto Lucena

LIDERANÇA DO P1B
Llder
Affonso Camargo

Vice-Udcrea
Louremberg Nunes Rocha
Jonas Pinheiro
LIDERANÇA DO PDT
Llder
Maurício Corrb

Vice-Uderea

Vice-Udcr

Cid Sabóia de Carvalho
Coutinho Jorge
Ganõaldi Alves Filho
Jos6 Fogaça
Ronaldo Aragão
Mansueto de Lavor
Pedro Simon
LIDERANÇA DO PSDB
Lide r
Fernando Henrique Cardoso

Nelson Wcdekin

Vice-Udcra
Chagas Rodrigues
Jutahy Magalhães
LIDERANÇA DO PFL
Llder
Marco Maciel
Vice-l.Jderea
Elcio Álvares
Odacir Soares

LIDERANÇA DO PRN
Llder
Ney Maranhio
Vicc-Lfder
Áureo Mello
LIDERANÇA DO PDS
Llder
Oziel Carneiro
Vlce-Lider
&peridiJo Amim
LIDERANÇA DO PDC
Llder
Amazonino Mendes

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

. ANO XL VI- N'l85 .

r---·

SÁBADO, 14 DE DEZEMBRODE 1991

CONGRESSO NACIONAL
o

Faço saber que Congresso -Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado
Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte,
DECRETO LEGISLATIVO N• 221, DE 1991
Aprova o texto do Acordo para o Uso Exclusivamente Pacífico da Energia Nuclear,
assinado em Guadalajara, em 18 de julho de 1991, bem como o texto do Protocolo Adicional
sobre Privilégios e e Imunidades do Acordo em epígrafe, firmado em Brasília, em 20 de agosto
de 1991 - os dois celebrados entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Argentina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• É aprovado o texto do Acordo para o Uso Exclusivamente Pacífico da Energia Nuclear,
assinado em Guadalajara, em 18 de julho de 1991, bem como o texto do Protocolo Adicionalsobre Privilégios
e Imunidades do Acordo em epigrafe, firmado em Brasi1ia, êín 20 de agosto de 1991 -os dois celebrados
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo _da República da Argentina.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entrá em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 11 de dezembro de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente.

ACORDO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL E A REPÚBLICA ARGENTINA
PARA O USO EXCLUSIVAMENTE PACÍFICO
DA ENERGIA NUCLEAR
O GOverno da Repúbiica Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina (doravante denominados "as
Partes"),
Constatando os progressos conseguidos na cooperação
nuclear bilateral como resultado do trabalho comum_ no quadro do Ac?rdo de Cooperação para Usos Pacíficos da Energia
Nuclear; fumado em Buenos Aires, em 17 de maio de 1980;
Recordando os compromissos ãssumidos nas Declarações
Conjuntas sobre política nuclear de Foz do lguaçu (1985),
Brasma (1986), Viedma (1987) e Iper6 (1988), reafirmados
pelo Comunicado Conjunto de Buenos Aires, de 6 de julho
de 1990;

O::nlsiderando as decisões adotadas na Dedaração sobre
Política Nuclear Comum Brasileiro-Argentínã de Foz do IguaÇU, de 28 de novembro de 1990;
Reafirmando sui decisão de aprofundar o processo de
irttéigração entre ambos os países;
Tendo em conta o Tratado Çe Integração, Cooperação
e Desenvolvimento entre a República Federativa do Brasil
e a República Argentina, de 29 de novembro de 1988 e o
Protocolo número 17 de Cooperação Nuclear; de 10 de dezembro de 1986;
Reconhecendo a importâncía -da utilização da energia nucelar com fins -pacíficoS para o: desenvolvimento científico,
_ tecnológico,_ económico e social de seus povos;
Coincidindo em que os benefícios de todas as aplicações
da tecnologia nuclear deverão ser acessiveis para fins pacíficos
a todos os Estados;
Reafirmando os princípios do Tratado para a Proscrição
das Armas Nucleares na América Latina,
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COMPROMISSO BÁSICO
ARTIGO I
1. As Partes se comprometem a ÚÜlizar exclusivamente
para fins pacífícos o material e as instalações nucleàres SU.bmêtidas a sua jurisdição ou controle.
_ _- _
·.
2. As Partes se comprOmetem, -em conseqüêricia, a probir e a impedir em seus respectivos territórios, bem como
a abster-se de realizar, fomentar ou auto.ri.zar, direta ou indiretamente, ou de participai de qualquer maneira:
a) no teste, uso, fabi'icação, prOdução ou aquisição, por
qualquer meio, de toda arma nuclear, ~
b) na recepção, armazenamento, iristalação, colocaç'ão ·ou·
qualquer forma de posse de qualquer arma nuclear.
3. Tendo em vista que não existe,· ãtii3.lmente, distinção
técnica possíVel entre os dispoSitivos nucleares explosivos para
fins pacíficos e oS-destinadOs a fins bélicoS, as Partes se com prometem, ademais, a proibir e a impedir em seus respectivos
territórios, bem como a abster se de realizar, fomentar ou
autorizar, direta ou indireta:mente; ou·
particípar· de qualquer maneira no teste, uso, fabricação, produção ou aquisição;
por qualquer meio; de qualquer dispositivo nuclear explosivo,
enquanto persista a referida limitação técnica.

de

ARTIGO II
Nada do que dispõe o presente Acordo afetará o direito
inalienável das partes de desenvolver a. pesquisa, a produção
e a utilização da energia nuclear com fins pacíficos, preservando cada parte seus segredos industriaiS, tecnológicos e
comerciais, sem discrimiri,ação; em conformidade com seus
arts. I, III e IV.
ARTIGO III
Nada do que dispõe o presente Acordo limitará o direito
das Partes a usar a energia nuclear para a propulsão ou a
operação de qualquer tipo de veículo, incluindo submarinos,
uma vez que ambas são aplicações pacífiCas-da energia nuclear.
ARTIGO IV
As Partes se comprometem a submeter todos os materiais
nucleares em todas as atividades nucleares que se realizem

T~r~~gem

2.200 c:xemplaros.

em seus territórios, ou qUe eStejam submetidas a sua juridição
ou sob.seu controle, em qualquer lugar, ao Sistema Comum
de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares (SCCC),
estabelecido no art. V do presente Acordo.
SISTEMA COMUM DE CONTABILIDADE E
CONTROLE DE MA TER! AIS NUCLEARES
DE MATERIAIS NUCLEARES
.. .
ARTIGOV
As Partes estabelecem o Sjstema Cbmúm de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares (doravante denominado ''SCCC"), que terá como finalidade verificar, de acordo
com as diietrize5_ básicas fixadas no Anexo. que forma parte
do presente Acordo, que os materiais nucleares em todas
as atividades nucleares das Partes ·não Sejam d~sviados para
armas nucleares. qu putros dispositivos explisivos, de acordo
com d Art. I.
· ··
' ·
·
·
'AG~NCIA BRÁSILEIRO~ARGENTINA DE
CONTABILIDADE E CONTROLE DE .
. .
MATERIAIS NUCLEARES
ARTIGO VI
As Partes estabelecem a Agência Bra.sileiro-Argentina
de· Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares (dora~
vante denomiilá.da ''ABACC"), que terá personalidade juii:..
dica para cumprir ·o óbjetivo que lhe atribui o presente Acordo.
OBJETIVO DE ABACC
ARTIGO VI!
O objetivo da ABACC é administrai e aplicar o SCCC,
conforme o disposto no presente Acordo.
FACULDADES DA ABACC
ARTIGO VIII
Serão faculdades da A.BACC:
a) Acordar com as Partes novos Procedimentos Gerais
e Manuais de Aplicação e as modificações eventualmente necessáriaS aos já existenteS;
·
b) Efetriar as inspeções e demais procedimentos pre-.
vistos para aplicação do sccc;
c) Designar os inspetores que efetuem as inspeções
mencionadas no inciso b);
d) Avaliar as inspeçõe·s realizadas para a aplicação do
SCCC;
.
-
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e) Contratar os serviços -necessários para assegurar o
·z. · Os funcionários· de maior híerarquia dn nacionaGurnprimento de seu objetivo;
lidade de cada Parte se alternarão anualmente no desempenho
, f) Representar as Partes perante terceiros no ·que coíl- da fuÍlÇão de Secretário da ABACC, iriiciando-se pelo de
c;eme â aplicação do SCCC;
_
·nacionalidade distinta à do País sede.
l
g) Celebrar acordos internacionais, com expressa auto3. Os inspetores designados em razão do art. yi_IL_inci'rização das Partes; e
so; c), enquanto estiverem em exercício d~s funções atribuídas
h) Aluar na justiça.
pela Secretaria em relação ao SCCC, dependerão exclusivamente da referida Secretaria.
ÓRGÃOS DA ABACC ARTIGO IX
FUNÇÕES DA SECRETARIA
ARTIGOXITI
Serão órgãos da ABACC a Comissão e a Secretaria. ·
Serão funções da_Secretaria:a) ExectJ.tar as diretriz.es e instruções -~stabelecidas pela
COMPOSIÇÃO-nA COMISSÃO·
·
·
·
·
·
·
Comissão;
-·
.. ' ' . ' '
' ' ...... ' .
'' · · 'b) Nesse contextó, desenvolver as atividades necessárias
· · · · .. · A:R:r16o· x
à aplicação e administração do SCCC;
c) Atuar, poriDC!_J?.dato da Com_issão, como representantes
A Comissão será composta por quatro Membros, Caberldo da ABA CC em suas reíações com as Partes e perante terceiros;
a cada Parte a designação P.e dois deles. A Comissão será
d) Designar, entre os inspetores incluídos na lista mencioconstituída em até ses~enta dias _da e_ntrada em vigor do pre- nada no art. XI, inciso f), aqueles que deverão executar as
sente Acordo.
- · ·tarefas· de inSpeção determinadas pela aplicaçã<? do SCCC,
tendo em ~onta que os inspetores de nacionalidade de uma
da~ p~rte~ !nspecionarão as instalações da outra Parte, e dar
FUNÇOÉS DA COM!SSÃD
instruções aos mesmos·sobre o exercício de suas funções;
' · · ARTIGO XI
'
e) Receber os relatórios dos_ ihspetores com os resultados de suas inspeçóeS;
A Comissão terá conio funções:
. f) Efetuar a avaliaç-ão das inspeções de acordo com os
a) Zelar pelo funcionamento do SCCC;
procedimentos apropriados;
b) AProvar. os Pro_c~imentos Ger_ais e os· Manuais d_e
g) Informar imediatamente à Comissão ioda discrepânAplica"çiió refe'rídOs _rio ãrt:--VIU, inciso a) negociados pela _ cia t'lóS:registros de qualquer das Partes, encontrada nas avaliaSecretaJ,i~;
.
· ·· :
· ·' · _ ··_ ., : ções dos resultados das inspeções;
c) Buscar oS meioS necessário"s-ao es-tabelecimeÍlto da
h) Preparar o orçamentos da· ABACC para sua aprosecretáriâ;- "_-,-.-"
,. · · ~' ~' .,
· · · -·
~_çãçr p~la ComisSão; e
·
d) SuperviSiOhar o fllridoiialne'nt~ da Secr'eiãria,_ ele.bo-i) Informar periodicamente a· comissão sobre suas ativirando as instruções e diretrizes que considerar adéquadas em
dades e, em particular, sobre o andamento da aplicação do
cada caso;
·
· _ sccc. . .
..
e) Designar o pesso'al profiSsiõnal de Secretaria e aprovar a designação do pessoal ~l}xiliat:;,
- CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÃO
f) Elaborar a lista dqs ínspetores_ devidamente qualifiAR!TGOXIV
c:idos, eOtre os propostos p~Ias Partes, que· eXecütarão as
1. A ABACC não estará autorizada a divulgar infortarefas,de inspeção dete_rminadas pela Secretaria;
g) . P~a_r C_onh~cimento das 3.n0ffií~lidade~ que .se .ap~e mação industrial ou comercial, ou qualquer outra de natureza
sentarem na aplicação do SCCC à Parte correspondente, a confidencial, sobre as instalações e_característicãS dos Prograqual estará obrigada a tomaras medidas necessáiias para corri- mas Nucleares das Partes sem seu expresso co-nsentimento.
2. Sem prejuízO das responsabilidades da ABACC, os
gir tal situação;
·
h) Requerer âs Partes a constituição dos grupos asses- membros da Comissão, bem como os funcionários da Secresores ad-hoc que estime necessários para o melhor funciona- taria, os inspetores e to-das as pessoas envolvidas na aplicação
do SCCC, nãO revelárão informação industrial ou comercial,
mento do SCCC;
i) Informar às Partes anualmente sobre o andamento ou qualquer outra de natureza confidencial, sobre as instalaçõ_es e as características dos Prograin:as Nucleares das Partes
da aplicação do SCCC; - · - ·
a
que tiverem acesso como resultado do exercício de suas
j) Informar às Partes o descumprimento por UI_lla das
funções; ou por ocasião do exercício delas. Essa obrigação
Partes dos compromissos assumidos no presente Acordo; e
continuará niesmo após tere-m deixado de exercer suas funções
k) Ditar seu próprio regulamento e o da Secretaria.
na ABACC ou em relação à aplicação do SCCC.
3. As- ssanções às infrações ao § 2 do· presente artigo
COMPOSIÇÀO DA SECRETARIA
serão determinadas pelas respectivas legislação nacionais, corARTIGO XII
respondendo a cada Parte a sanção das infrações cometidas
por seus nacionais, independentemente do lugar em que as
1. A Secretaria será composta pelos profissionais desig- tenham
cometido.
nados pela Comissão e pelo pessoal auxiliar. No des~mpenho
de suas funções, os funcionários da Secretaria estarão sujeitos
SEDE DA ABACC
ao regulamento aprovado e ãs diretrizes formulada-s Pela Co~
ARTIGO XV
missão.
1. A sede da ABA CC setá na:-cidade do Rio de Janeiro.

.. .
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A ABACC negociará -Com a República Federativa

do Brasil o correspondente Acordo de Sede.
APOIO FINANCEIRO E TÉCNICO
ARTIGO XVI
1. As Partes proverão de forma eqúitativa os fundos
necessários à opetação·do SCCC e da ABA CC. .. .
.
2. As Partes colocarão sua capacidade técnica à disposição da ABA CC, a fim de apoiar suas atividades_. As pessoas
que estejam designadas tC?~porariall!_ente pa~_ã essas tarefas
de apoio estarão submetidas à obrigação que estabelece o
Artigo XIV.
PRIVILÉGIOS E IMUNIDADES
ARTIGO XVII
!. A ABACC gozarif'de personalidade e de plena capacidade jurídicas. Seus priVilégios e 1munídades e os de seus
funcionários no Brasil serão estabelecídos no Acordo de Sede
determinado pelo Art. XV.
2. Os privilégios-e ·as-imunidades dos inspetores e dos
demais funCionários que··estefãnrem missão transit6i'ia a s-erVi~
ço da ABACC.serão eslàbelecidos em Protocolo Adicional.
INTERPRET AÇÁO E APLICAÇÃO
ARTIGO XVIII
As divergências na itíterprdação e aplicação do presente
Acordo serão solucionadas pelas Partes pela Via Diplomática:
DESCUMPRIMENTO DO ACORDO
ARTIGO XIX
O descumprimento grave do presente Acordo por uma
das partes autorizará a outra Parte a das por terminado o
Acordo ou a suspender sua aplicação. total ou parcialmente,
cabendo à mesma Parte notificar o Secretário_~Geral dar Na~
ções Unidas e o SecretáriO-Gerai da Organização dos Estados
Americanos.
-
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sendo ambos os textos igualmente autênticos pelo Governo

da República Federatia do Brasil- Pelo Governo da Federa:_
tiva Argentina.
DIRETRIZES BÁSICAS DO SISTEMA DE
CONTABILIDADE E CONTROLE E CONTROLE DE
MATERIAIS NUCLEARES
ARTIGO I
1. O Sistema Comum de Contabilidade e Controle de
Materiais Necleares (SCCC) é um conjunto de procedimentos
instituído pelas Partes a fim de verificar, coni um grau razoável
de certeza, que os materiais nucle.ares presentes em todas
as suas atividades nucleares não sejam desviados para armas
nucleares ou outros dispositivos nucleres explosivos segundo
os termos do presente Acordo.
2. O SCCC compreende os Procedimentos Gerais e os
ManuaiS de Aplicação, por categoria de instalação.
ARTIGO II

O SCCC terá por base uma estrutura de áreas de contabilidade de materias nucleares e se aplicará a partir de um
dos seguintes pontos de iniciação:
a) a produção de qualquer material nuclear de composição e pureza adequadas para seu uso díreto na fabricação
de..combustívelnuclear ou no enriquecimento isotóplc"ó, Jrrcluídos as gerações subsqüentes de material nuclear, produzidos
a partir de tais materi:iis;
b) a importação de qualquer material nuclear que reúna
as· mesmas caracterísitcas estabeleddas no inciso "a" precedente, bem corno quaisquer outros materiais nucleares produzidos em uma fase posterior de ciclo do combustível nuclear.
ARTIGO III

ARTIGO XX
O presente Acordo entrará em vigor na data da troca
dos respectivos Instrumentos de Ratificação. Seu Texto será
Os materiais nucleares deixarão de eStã.r sujeitos ao SCCC
transmitido pelas Partes ao Secretário-Geral das Nações Uni- quando:
a) sejam tras~adados para fora da jurisdição ou do_c_on- _
das e ao Secretário~ Geral da Organização dos Estados Ameri-- trote das Partes; ou
canos, para registro.
.
b) s~jam _transferidos para uso não nuclear ou para· uso
EMENDAS
nuclear não relevante do ponto de vista do SCCC; ou
ARTIGO XXI
c) se tenham consumido, diluído ou transformado de mo·
do que não possam ser utilizados para qualquer uso nuclear
O presente Acordo poderá ser ernendad.o. pelas Partes relevante do ponto de vista do .SCCC, que sejam praticamente
a qualquer momento, por entendimento mútuo: A entrada
irrecuperáveis.
em vigor das emendas se efetivará conforme o procedimento
.. ARTIGO IV
previsto no Art. XX.
DURAÇÃO
ARTIGO XXII
O presente Acordo terá duração indefinida. Poderá ser
denunciado por qualquer das Partes por Nota Diplomática
dirigida à outra, o que deverá ser comunicado pela Parte
denunciante ao SeCretário-Geral das Nações. Unidas e ao Secretário-Geral da Organização dos Estados Am_ericanos. A
denúncia se tornará efetiva seis meses após a data da recepção
dessa Nota Diplomática.
Feito na cidade de Guadalajara (Estados Unidos Mexicano~), aos 18 dias dos mês de julho de 1991, em_dois exemplares
originais, cada um deles nos idiomas ~or~uguês e espanhol,

A aplicação do SCCC a materiais nucleares utilizados
para propulsão ou operação nuclear de qualquer tipo de veículo, incluindo suJ:?marinos, ou em outras atividades que, por
sua natureza, exijam procedimento especial, terá as seguintes
características particulares:
a) a suspensão das inspeções, do acesso aos registras contábeis e operativos, das notificações e dos relatórios previstos
pelo SCCC relativos a esses materiaís nucleares enquantos
durar sua alocação às referidas atividades; (b) a nova subuissão
de três materiais nucleares aos procedimentos descritos no
inciso a} acima, quando não mais estiverem alocados a essas
atividades;
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ARTIGO I

posição desses materiais nucleares que se encontram sob a

jusrisdição ou controle de uma das Partes, hern como de todo
traslado dos mesmos para fora de tal jurisdição ou controle.
ARTIGO V

Definições

Para os fins de presente Protocolo:
i) a expressão "O Acordo" designa o Acordo entre a

República Federativa do Brasil e a República Argentina para
o
Uso Exclusivamente Pacífico da Energia Nuclear;
nucleares para cada instalação será determinado segundo o
ii) "Funcionários da Secretária" são os membros da SeR_
valor estratégico obtido da análise das segu1i1feS v_ariáveiS:_
a) categoria do material nuclear ,levando em conta a rele- cretaria da ABACC. com exceção dos empregados contravância de usa composição isotópica;- tados no local e pagos por hora de trabalho;
iii) os privilégios e as imunidades concedidos pelo art.
b) tempo de conversão;
III aplicarRse-ão aos funcionários da Secretaria, bem como
c) inventário/fluxo do material nuclear;
às seguintes categorias de pessoas, na medida em que estarão
d) categoria da instalação;
e) grau de importância da instalação comparada a outras realizando tarefas diretamente relacionadas com a aplicação
do_ Acordo e/ou com a implementação do Sistema Comum
existentes; e
de
Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares (SCCC):
f) existência de métodos de contenção e vigilância.
-a) aos--membros da Comissão da ABACC;
ARTIGO VI
b) aos inspetores aos quais se refere o art. VIII inciso
"c" do Acordo;
c) âos grUpOs ·asSêSsoreS 7 F Ad hoc" mencionados ao art.
O SCCC -incluirá, quando for pertinente, inedidas comO·
XI, inciso "h" _do Acordo.
as seguintes:_
--a) um sistema de registras e relatórios que reflita, para
ARTIGO II
cada área de contabilidade de materiais nucelares, o inventário
de materiais nucleares e as mudariças de tal inventário;
Disposiç6es Gerais
b) disposições para a correta aplicação dos procedimentos
e medidas de contabilidade e conrole;
1. Qualquer pessoa que tenha direito a privilégios e
c) sistemas de rendição para determinar ou iriventário
a imunidades,segundo o que estabelece o presente Protocolo,
de material nuclear e suas variações;
d) a avaliação da precisão e o grau de aproximação das gozará desse direito desde seu ingresso no território da outra
Parte para desempenhar alguma atividade vinculada ao funciomedições, assim corno cálculo de _suas imprecisões;
e) procedimentos para identificar, revisar e avaliar difeR namento da ABA CC e/ou à aplicação do SCCC, e enquanto
nele permancer por tal razão.
renças nas medições remetente-destinatário;
2. Sem prejuízo dos privilégios e ~as imunidades, todas
f} procedimentos para efetuar um inventário físico;
as
pessoas
que gozem de tais privilégios e imunidades em
g) procedimentos para determinar e avaliar o material
virtude
do
presente Pro_tocolo têm o çlever de_ respeitar as
não contabilizado; e
leis e os regulamentos de ambas as partes. Terão também
h) aplicação de sistemas de contenção e vigilância.
o dever de não interferir nos assuntos internos dã. outra Parte.
SECRETÁRIA DOS ESTADOS DAS RELAÇOES
3. As Partes concederão passaportes diplomáticos e pasEXTERIORES
- sãportes oficiais, conforme o caso, -para seus nacionais funcioBrasOía, em 22 de agosto de 1991.
nários da ABACC. NO caso de funcionários temporários,
Chefe da Divisão de A tos Internacionais
a validade do passaporte será equivalente o período de duração da missão. Deve-se entender. não obstante, que para
PROTOCOLO ADICIONAL SOBRE PRIVILÉGIOS
caso de Agência informará à Parte interessada a presença,
E IMUNIDADES AO ACORDO ENTRE
em seu território, ainda que em caráter transitório, de toda
A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
pessoa que tenha direito ao gozo-de privilégio e de imunidades,
E A REPÚBLICA ARGENTINA PARA
de
acrodo com o estipulado nos ats. III e IV deste Protocolo.
O USO EXCLUSIVAMENTE PACÍFICO
DA ENERGIA NUCLEAR
ARTIGO lii
Q nível adequado de contabilidade e controle de materiais

O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo da República Argentina
(Doravante demoninados "As Partes").
Considerando o Acordo para o Uso Exclusivamente Pacífico da Energia Nuclear, assinado pelas partes em 18 _de julho
de 1991; e,
Considerando que o citado Acordo prevê, em seu art.
XvII, inciso 2, que os privilégios e as imunidades dos inspetores
e demais funcionários da Agência Brasileiro - Argentina
de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares
(ABACC) serão determinados em um Protocolo Adicional;
Acordam o seguinte:

Beneficiários

As pessoas que pertençam a uma das categorias descritas
no art. I, inciso iii), quando no exercício de atividades oficiais
da ABACC; e os funcionários da Secretaria gozarão dos seR
gliintes privilégios e imunidades:
i) imunidade de detenção ou arresto pessoal e de embargo
de bagagem pessoal, e imunidade e processos legais de qualquer natureza, quanto a expressão verbal ou escrita e a todos
os atos por eles feitos em sua qualidade oficial;
ii) inviolabilidade de todos seus papéis e documentos;
iii) direito de usar c6_digos e de receber documentos ou
correspondência por serviço de correio ou em malas lacradas:
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iv) isenção de toda medida restritiva em matéria de imi- em uma das categorias listadas no Art. I, inciso iii) não podegração, das formalidades de registro de estrngeiros e_ das obri- r~o ser obrigados a a_J?and_onar o país senão em conformidade
gações de serviço nacional;
com o procediinento diplomático aplicável aos fuildonáriOs
v) as mesmas franquias, ein matéria cie restrições morre- diplomáticos da outra parte.
_ ._
- tárias e de câmbio, que se outorgam aos representantes do
Governo da outra Parte;
:
ARTIGO V
vi) isenção tributária;- no territóriO de ambas as Partes,
Solução de Controvérsias
sobre os salários, diárias ou outros emolumentos percebidos
QuaiSquer Controvérsias entre as Partes que surjam da
da ABACC.
---- iriterpretação ou-da implementação deste Protocolo, ou aque~
ARTIGO IV
les nas quais esteja implicada uma pessoa que goze de imuniAbuso de PrivilégioS
dade segundo o que estabelece o presente Protocolo, se não
tiver havido renúncia à dita imunidade conforme o disposto
Os privilégios e as imunidades são outo_rgados aos fuocio- no art. IV, serão resolvidas pelas vias diplomáticas corresponnários no interesse da Agência e não em seu benefício pessoal. dentes.
A ABA CC terá o direito e o dever de renunciar à imunidade
ARTIGO VI
concedida a qualquer funcionário em- tódÓs os_·Cã.sos
qUe,
Entrada em Vigor e Duração
a seu juízo, a imunidade obstaculize d cUrso da Ju_~~iça em
que se possa renunciar a _ela, sem qu< sejam prejudicados
1. Cada parte notificará ã outra o cmUprimento das foros interesses da ABACC.
_ __
2. A ABACC cooperará;-sempre--que neC-essário, cOm malidades legais internas necess~rias à entrada em ~igor do
as autoridades_competentes das Partes para facilitar a adequa~ presente Protocolo_, a qual se dará 30 dias após o recebimento
- - --da administração da Justiça, assegurar_~ _cumprimento dos da segunda notificação.
regulamentos de polícia e evitar todo abuso relaci<~mado co~
2. 9 present~ Protocolo Adicio!J.al _permane-cerá em·vios privilégios, as imunidãdes e as facilicJades me~~onados g~?r""~-n~e:ttlto ~sth:ér em v~g~r ó ·A_cordo e ·p·õderá ser-denun~
neste artigo.
c1ado nas mesmas condiÇões-do AcóidO~ - 3~ Caso o Governo de uma das Partes considere que
Feíto eni Brasma·; aos 20 ·dias do m·ês de agosto de 1991
uma pessoa esteja abusan9o dos priviléii9s e d'!-5 inlúô~dades _ em dois exemplares originais, nos ídiomas português e espa~
de que seja beneficiária em função deste P!otocolo~ C? G_o_verllo n~_9l, sencJo .ªmbos os text9s igualmente_ autênticos.
poderá requerer sua saída do país. Não obstante, entende-se
pelo Governo da Reública Federativa dÕ Biasil:
que os funciOnários da Secretaria, bem como os incluídos
Pelo _Governo da ~e.Pú?_Iica_Arge_nti!la: _

em

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado
Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N• 222, DE 1991
Aprova o texto da Convenção n• 133, da Organização Internacional do Trabalho
OIT, sobre "alojamento a bordo de navios (disposições complementares)", adotada em
Genebra, a 30 de outubro de 1970, durante a 55• Sessão da Conferência Internacional do
Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1' É aprovado o texto da Convenção n' 133, da Organização Internacional do Trabalho OIT, sobre "alojamento a bordo de navios (disposições complementares)", adotada em Genebra, a 30
de outubro de 1970, durante a 55• Sessão da Conferência Internacional do Trabalho.
Art. 2' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publciação.
Senado Federal, 12 de dezembro de 1991. -Senador Mauro Benevides Presidente.

CONVENÇÃO 133
CONVENÇÃO SOBRE ALOJAMENTO
A BORDO DE NAVIOS
(Disposições Complementares)
A Conferência Geral_da Orgàriizaçãú lilterriàCiOiil dó-T!3.balho,
·
-

Convocada a Genebra pelo Conselho de Administração
da Repartição Internacional do Trabalho e tendo ali se reunido
a 14 de outubro de 1970, em sua qüinquagésini.a-_quí_nta_ sesSão;
~endo constatado que a Convenção sobre Alojamento
~a Tnpulação a_Bordo (revista), 1949, fixa normaS permenonzadas sobre trus assuntos como camarotes, refeitórios, salas
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de recreio, ventilação, aquecimento, iluminação e _instalação
sanitárias a bordo de navios;
Considefando q-Ue, ã lõz da evolução rápida dãs caiãCierísticaS de construção e da exploração dos ~avias ~odernos,
os alojamentos .da tripulação podem ser aperfeiçoados;
Depoís de haver decidido adotar diversas propostas sobre
alojamento da tripulação, questão que constitui o segundo
ponto da ordem do dia da sessão.
Depois de haver decidido que estas propostas devem tomar a forma de uma _convenção i~~ernaciona_l, coiilplementar
à Convenção sobre Alojamento da Tripulação (revista), 1949,
adota neste trigésimo dia de ou~uOro de mil noyecentqs _e
setenta a seguinte convenção dOravante denominada Convenção sobre Alojamento da Tripulação (disposições complemen~
tares), 1970:
PARTE I
Disposições Gerais
Artigo 1•
1. A presente Convenção aplicar-se~á a qualquer navio
empregado na navegação marítima, de propriedade pública
ou privada, utilizado, para fins comerciais; no transpo!"le_ de
mercadorias ou de passageiros ou r;m qualquer f1m comercial,
que estiver registrado num território-em que a pi'esente Con~
venção vigOrar e CuJa qUilha tiver sido batida- ou cuja cons~
trução se achar em estágio eqUivalente na data ou após a
data da entrada em vigor da Convenção nesse territc:;>riq_~
2. Caberá à legislação nacional determinar as ~ndições
em que um navio possa ser considerado navio empregado
na navegação marítima, para os fins de aplicação da presente
Convenção.
3. A presente Convenção aplicar-se-á- aos---rebocadores,
na medida em que isso for razoável e possível.
4. A presente ConvenÇãO não se aplicará:
a) aos navios de arqueação inferior-a 1.000 toneladas;
b) aosnaviosem que a vela for o meio principal de propul·
são; mesmo equipado de motores auxiliares;·
c) aos navios utilizados_na pesca, na peSéã·-da baleia ou
em operações análogas;
.
·
d) aos aerobarcos e deslisadores a ·colchão de ar.
5.- - Entretanto, a -preSente Convenção aplicar-se:.á, na
medida em que iS"so for razoável~ possível:
a) aos l)avios_
de 200 a 1.000 toneladas;
b) ao alojamento de pessoas empregadas no trabalho normal de bordo nos navios utilizados na pesca da baleia ou
em operações análogas.
6. A plena aplicação de qualquer das prescrições refeM
ridas no art. 39 poderá ser modificada, em relação a qualquer
navio, se a autoridade competente,após consulta ãs organizações de armadores e/ou aos armadores e aos sindicatos
bona fide dos marítimos, considerar que essas modificações
trarão vantagens que resultem no _estabelecimento de condições que, eril seu conjunto, não sejã.nl menos faVOráVeis que
as que decorreriam da plena aplicação da presente Convenção.
Os pormenores sobre todas modificações dessa natureza serão
comunidacadas pelo Membro interessado ao Diretor-Geral
da Repartição Internacional do Trabalho.
7. Outrossim, a autoridade competente derminará, após
consulta às organizações dearmadores efou_aos:_arrq.adores
e aos _sindicatos bona fide dos marítimOs, em que medida,
tendo. em conta as necessidades de acomodações para pessoal
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de _folga, podem ser feitas exceçôes ou derrogações âs-disposi_ções da presente Convenção, no que diga respeito:
a) às barcas (ferry-boats), aos navios abastecedores e aos
~a~_i<?s__similares q0:e não dispõem da mesma tripulação perrna~
nente de modo contínuo;
b) aos navios einpregados na navegação marítima; quando o pessoal do serviço de reparos seja embarcado tempora·
riamente, além da tripulação;
c) aos navios empregados na navegação marítima, utiliz,a_Q_os em viagens de curta duração, que permitam diariamente
a<?s membros da tripulação ou retornar às suas residências,
ou beneficiarem-se de vantagens análogas.
ARTIG02''
Para os fins da presente Convenção:
a) o termo "navio'' significa qualquer embarcação que
se aplique à presente Convenção;
b) o termo "tonelada" signifiCa toneladas brutas de registro;
c) o termo "na~io de passageiros" significa um navio para
o qual esteja válido: i) um certificado de segurança de navio
de _pass_ageiros expedido de conformidade com as disposições
_em vig<;>r da Conve:rtçãp Interna_ciona[ para a Salvaguarda da
Vida Humana no Mar; ou ii) um certificado para transporte
de passageiro;
_
d) o termo '•ofiéial", sigil.ifi_cá qúalquer pessoã, com exceção de capitão, que "tenha Carta de oficial, de conformidade
com á regislação n.a~ional ou, na ausência de tal legislação,
de_acordo com os contratos coletivos ou com o·costume;
- e) a expressão "pessoal subaltermo", significa qualquer
membro da tripulaçã9 que não seja oficial;
---t) o termo "graduado" significa qualquer membro do pes~
soai subaltermo que exerça uma função de supervisão ou que
assuma responsabilidade especial e que seja considerado como
tal pela l_egislação nacional ou an ausência de tal legislação,
pelos contratos coletivos ou pelo costume;
g) a expressão ''aduJto" significa uma pessoa de mais de
18 anos;
h) a expressão "alojamento de tripulação" abrange os
camarotes, refeitórios, instalações sanitárias, enfermarias e
salas de recreação previstos para usó da tripulação;
i) o termo "'prescrito" significa prescrito pela legislação
naciqJ!al ou pela autoridade competente;
j) o termo "aprovado" signifiCa-ãpr6vadó pela autoridade
competente;
k) a expressão "novo registrO" significa novo registro,
por ocasião da mudança simultânea de bandeira e propriedade
de navio:
ARTIGO:l.•
Todo Membro para o qual vigorar a presente Convenção,
compromete-se a fazer cumprir, no que se refere aos navios
_
a que se aplica a presente Convenção:
a) as disposições das partes li e lll da Convenção sobre
Alojamento da Tripulação a Bordo (revista), 1949;
b) as disposições da parte II da presente Convenção.
ARTITO 4•
_ 1. Todo Membro parte na presente Convenção compromete-se a manterem vigor leis ou regulamentos que assegurem
.sua aplicação.
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2. Essas leis ou regulamentos:
_
ser inferior a 6,50 metros quadrados (69,96 pés quadrados)
a) obrigarão a autoridade competente a notifi-car a todos
a bordo de navios cuja arque~ção for in!e_!ior !1_3.000 ton~Jadas
os interessados as disposições adotadas;
e não será inferior a 7,50 metros quãdfãdOs (80, 73"pés quadrab) determinarão as pessoas encarregadas de assegurardos) a bordo de navios cuja arqueação for iguãl ou superior
lhes a aplicação;
_
__
a 3.000 toneladas.
c) prescreverão-sanções adequadas em caso de infração;
7. -A bordo de navios, que não forem de passageiros,
d) preverão a instituição e a manutenção de um regime
cada membro adulto da tripulação dispOrá de uin Cciiriarote
de inspeção apropriado a assegurar éfetivamente as -dispoindividual, quando as dimensões do navio, a atiVidade a que
sições adotadas;
for destinado e seu traçado tornem isso razoável e possível.
e) obrigarão a autoridade competente a C9nsult~r periodi8. Q-uando isso for possível em navios cuja arqueação
camente organizações de armadores e/ou aos armadores e
for igual ou superior a 3.000 toneladas, o chefe das máquinas
aos sindicatos bona fide dos marítimos, com a finalidade
e o imediato disporão além do camarote, de um salão partide elaborar os regulamentos e de colaborar na medida do
cular contíguo.
possível, com partes interessadas na aplicação desses regula9. O espaço ocupado pelos beliches, armários, cómodas
mentos.
e cadeiras será computado no cálculo da área. Os espaços
exíguos ou que não aumentarem, de modo efetivo~ o espaço
PARTE II
disponível para circulação e que não puderem ser utilizados
Disposições sobre Alojamento da Tripulação
para a colocação de móveis. não será compreendido nesse
ARTIGO 5'
cálculo.
1. A área, por pessoa, de qualquer camarote, destinado
10. As dimensões internas de um_ beliche não poderão
ao pessoal subaltermo não será inferor a:
ser inferiores a 1,90 metros porO,SO metro (6 pés e 6 polegadas
a)_3,75 metros quadrados (40, 36 pés quadrados) á bordo por 2 pés e 7,50 polegadas).
de navios suja arqueação for igual ou superiói a 1.000 IOneladas, mas inferior a 3.000 toneladas;
ARTIG06'
b) 4,?.5 metros quadrados (45,75 pés quadrados) a bordo
1.
A
área
dos
refeitórios
utilizados pelos oficiais ou Pelo
de navios cuja arqueação for igual ou superior a 3.000 tonelapessoal não será inferior a 1 metro qu_adrado (10,76 pés quadas, mas inferior a 10.000 toneladas; _·
c) 4,75 metros quadrados (51 ,13 pés quadrados)a bordo drados) por lugar sentado planejado. ~
2. Todo refeitório estará equipado com mesas e_cadeiras
de navios cuja arqueação for superior 10 .. 000 toneladas.
2. A área por pessoa, de qualquer camarote destinado ;:_tprovadas, fixas ou móveis, em número suficiente para acomodar o maior número possível dos membros da tripulação, que
a dois membros do pessoal subaltermo não será inferior a:
a) 2,75 metros quadrados (29,60 pés-quadrados) a bordo as utilizarem concomitantemente.
3. As se"guintes instaJações poderão ser utilizadas a qual~
de navios cuja arqueação for igual ou superior a 1.000 tonelaqtier momento, quando os membros da tripulação estiverem
das, mas inferior a 3.000 toneladas;
b) 3,25 metros quadrados (34,98 pés quadrados) a bordo a bordo:
a) urna geladeira facilmente acessível e de capacidade
de navios cuja arqueação for igual ou superior a 3.000 tonelapara o número de pessoas que utilizarem os_ re.feisuficiente
das, mas inferíor a 10.000 toneladas;
c) 3,75 metros quadrados (40,36 pés quadrados) a bordo tórios;
b) instalações para bebidas quentes;
de navios cuja arqueação for igual ou superior a 10 .. 000 tone~
_c) instalações de distribuição de ágUa gelada.
lactas.
4. A autoridade competente poderá permitir exceções
3. A área dos camarotes destinados ao pessoal subaltermo a bordo dos navios de passageiros não será inferior às disposições _dos parágrafos 1 e 2 do presente artigo sob:r:e
os traçados dos refeitórios. na medid? em que as condições
a:
a) 2,35 metros quadrados (25,30 pés guadrados), por pes- especiais existentes a bordo de passageiros possam exigí-lo.
soa, a bordo de navios cuja arqueação for igual ou superior
ARTIGO 1'
a 1.000 toneladas, mas inferior a 3.000 toneladas;
b) a bordo de navios cuja arqueação for igual ou superior
1. Locais de recreação situados em lugar apropriado
a 3.000 tonefadas:
e mobiliado de modo conveniente serão previstos para oficiais
i) 3,75 metros quadrados (40,36 pés quadrados} para ca- e pessoal subalterno. Quando não existirem tais locais fora
marotes individuais;
dos refeitórios,estes serão planejados, mobiliados e equipados
ii) 6.00 metros quadrados (64,58 pés quadrados) para ca- para-abrigar salões de recreio.
marotes de duas pessoas;
2. Os locais de recreação serão equipados, no mínimo,
iii) 9,00- metros quadrados (96,88 pés quadrados) para de biblioteca e de instalações para ler, escrever e, se possível,
camarotes de três pessoas;
para jogos.
3. Nos navios cuja arqueação for ig"ual ou superior a
iv) 12,00 metros quadrados (129,11 pés quadrados) para
camarotes de quastro pessoas.
- 8.000 toneladas, deverá ser instalada uma sala de fumar ou
4. Doís membros ·cto pessoal subalterno, no máximo, uma biblioteca~~ que ~assam ser projetados filmes ou colopoderão ocupar 0 mesmo camarote, salvo nos navios de passa- cada um_a telev1sao, ass1~ como uma sai:a para passatempos
geiros, em que este número não deverá _exceder ql!~trQ_,_ _______ ou _para JOgos? d~verá ser estudada a possrblltdade de constru.
_
.
5. Os graduados disporão de camarotes individuais, ou çao de uma ptscma.
4. Quando os locats de recreaçao forem planeJados, a
camarotes para duas pessoas.
6. Nos camarotes destinados aos oficiais que não dispu- aUtOridade competente deverá estudar a possibilidade da insta. serem de salão particular, a área, por pessoa, não deverá fação de uma cantina.

a
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ARTIGO 8•
1. A bordo de todo navio, deverá ser previsto, em lugar
apropriado para os oficiais e o pessoal subalterno, no mínimo,
um vaso_sanitário e Uma banheira e/ou chuveiro, para cada
seis pessoas ou menos, que não dispuserem de instalações
sanitárias conforme os parágrafos 2 a 4 deste artigo. -QUando
forem empregadas mulheres a bordo de um navio, serão previstas para elas instalações sanitárias separadas.
2. A bordo de navios cuja arqueação for igúal ou superior a-s.OCKttoneladas, mas inferior a 15.000 tOneladas, cinco
camarotes -individuais, pelo menos, para uso de oficiais, disporão de banheiro particular cOntíguo com vaso saniíãrío, banheira e/ou chuveiro e pia com água doce corrente qUente
e fria; -a pia poderá ser iflstalada dentro do-camarote; outrossim, a bordo de navios cuja arqueação for -iguãl ou superior
a 10.000 toneladas, mas inferior àT5.000 iónel3:éfãS, os camarotes de todos o·s outros oficiais disporão de banheiros particulares ou com comunicação direta e equipadoS do mesmo modo.
3. A bordo de navios cuja arqueação for superior ou
igual a 15.000 toneladas, os camarotes individuais de oficiais
disporão de banheiro particular contíguo, provido de vaso
sanitário, banheira e/ou chuveiro e pia- com água doce corrente, quente e fria; a pia póderá ser instalada no camarote.
4. A bordo de navios cuja arqueação fár superior Ou
igual a 25.000 torie_lãdas, cfi.Ie-rião-'Seja~~3viq§_ de_p;1ssageirqs,
cada dois membros do pessoal subalterno disporão de banheiro instalado, ou entre dois camarotes, ou na frente da entrada
de dois camarotes contíguos; esse banheiro será provido ,de
vaso sanitário, banheira e/ou chuveiro e pia com água doce
corrente, quente e fria.
-- 5. A bordo de navios cuja arqueação fof iguarou superior a 5.000 toneladaS, que não sejam navios de passageiros,
cada camarote utllizado por oficiais Ou pelo pessoal subalterno, será provido de pia com água doce corrente quente
e fria, salvo se existir uma--pia num banheiro instalado conforme dispõem os parágrafos 2, 3 e 4 do__presente artigo.
6. A bordo de todo navio, serão previstas instalações
para lavar roupas, secá~las e passá-las a ferro em proporção
ao efetivo da tripulação e à duração normal da viagem, para
os oficiais e o pessoal subalterno. Essas instalações estarão
situadas, na medida do possível, em locais de fáciL acesso
dos camarotes dos interessados.
7. Essas instalações consistirão em:
a) máquinas de lavar;
b) máquinas de secar ou locais para secar convenientemente aquecidos e_ventilados;
c)' ferros de passar e tábu_as de_ passar ou seus equivalentes.
ARTIG09•
1. A bordo de navios cuja arqueaçáO for igiiarou-Superior a 1.600 toneladas, deverão ser instalados:
a) um compartimento separado, contendo vaso sanitário
e pia com água doce corrente, quente e fria de fácil_acesso
do passadiço para uso dos que lá estiverem de serviço;
b) um vaso sanitário e uma pia com água doce :corrente,
quente e fria, de fácil acesso da praça de máquinas, se não
existirem tais instalações na proximidade da estação de controle d(J. praça de máq_uinas.
.
_
.
2. A bordo de navios cuja arqueação for igual ou supe~
rior__ a 1._600 toneladas - coro exceção dos navioS -em que
forem instalados camarotes individuais e banheiros partiCulares ou semi-particulares para todo o pessoal do serviço de
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máquinas -deverão-ser previstas iD.sht.lações para trocar de
roupa que serão:
-· - -- -a) situadas fora da praça de rnáquinãs, mas de fácil acesso
desta praça;
b) equipadas de armários individuais e de banheiras e/ou
chuveiros e piaS Com água doce corrente, quente e fria.
ARTIGO 10
Em todas as acomodações da tripulação em que se deva
assegurar a liberdade de circulação, o pé direito não será
inferior a 1,98 metros (6 pés e 6 polegadas); entretanto, a
autoridade competente poderá permitir certa redução dessa
dimensão, para todo espaço ou parte de espaço dessas acomodações, quando o julgar razoável e quando essa redução não
prejudicar o conforto da tripulação.
ARTIGO 11
1. As acomodações destinadas ao alojamento da tripulação serão convenientemente iluminadas.
2. Sem prejufzo dos planos especiais autorizados para
navios de passageiros, os camarotes e refeitórios serão providos de illlminação natural, assim como de iluminação artificial
adequada.
3. Todo navio será provido de uma instalação que permita iluminar à eletricidade o alojamento da tripulação. Se
não existirem a bordo duas fontes independentes de produção
de eletricidade, um sistema Suplementar de iluminação de
socorro será previsto, por meio de Iâmpad_as ou aparelhos
de_ iluminação de modelo apropriado.
4. Nos camarotes, cada beliche será munido de uma
lâmpada elétrica de cabeceira.
5. A autoridade competente adotará normas apropriadas de iluminação natural e artificial.
ARTIGO 12
A bordo de navios em que a composição da tripulação
deva levar em conta, sem discrimin:ação, os interesses da tripulação que possuam práticas religiosas e sociais diversas, a
autoridade competente poderá, após consulta ãs organizações
de armadores e/ou aos armadores e aos sindicatos bona fide
dos marítimos_ e s-em prejuízo de acordo entre uns e outros,
permitir modificações âs disPosições dos parágrafos 1 a 4 e
7 do artigo 5 e dos parágrafos 1 e 4 do artigo 8 da presente
_convenção, desd,e que não provoquem situações que em seu
conjunto, seriam menos favoráveis que as que decorreriam
da plena aplicação da convenção. Os pormenores de todas
as modificações dessa natureza serão comunicadas pelo membro interessado ao diretor geral da Repartição Internacional
do Trabalho, que as transmitirá aos membros da Organização
Internacional do Trabalho.

PARTE III
.APli.caçã~-

da convenção aos navios existentes

ARTIGO 13
1. No caso de um navio completamente terminado na
data em que a presente convenção entrar em vigor no país
em que o navio estiver matriculado e que não corresponder
às-disposições-da presente convenção, autoridade competente,
após consulta às organizaçõe-s de armadores e/ou armadores
e aos sindicatos bona fide dos marftimos' POderá exiiir que
lhe sejam efetuadas, a fim de serem ob_edecidas as disposições
da convenção, as modificações que JUlgar razoáveis e possíveis
-tendo em consideração, em especial, os problemas de cará-

9328 Sábado 14

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

ter técnico, económico e Õutros que suscitar a aplicação dos
artigos 5, 8 e -10- quando:
a) o navio for novamente regis~ra~o_; _ _
~-..
b) forem feitas modificações importantes de_ estrutura ou
.reparos de maior ·porte no navio, em virtude da aplicação
de um plano pré-estabelecido, e não em virtude de acidente
ou caso de urgência.
- 2. No caso de um navio em construção e/ou em transformação na data em que a presente convenç_áO entrar em vigor
no território em que o navio estiver registrado, autoridade
competente poderá, após consulta às organizações de armadores e/ou aos armadores e aos sindicatos bona filie dos marítimos, exigir que lhe sejam efetuadas, a fim de ser~m obedecidas
as disposições da convençã_o~ as modificações que julgar razoáveis e possíveis, tendo em consideração, em especial, os pro- ..
blemas técnicos. econõn:t1cos e outros que suscitar a aplicação
dos artigos 5, 8 e 10; essas modificações constituirão aplicação
definitiva dos termos da convenção.
-3. Quando ~m navio - a menos que se trate de um
navio- referido nos -parágrafos 1 e 2 do presente artigo ou
ao qual a presente convenção for aplicada no decorrer da
construção - for registrado novamente no territór_io após
a data da entra~a ~rn vigor da presente ·oonvenção ·neS'sê 'território, a autoridade competente poderá, após consulta às orga-:nizações de armadores· e/ou aos armadores e aos sindiC<itoS
bona fide dos marítimos, eXigir qtie lhe_-Sêjãm efeluadas, a
fim de serem Obedecidas as disposições da convenção, as _ni.odificações que julgar ·razoáVeis e. pos~íveis;"téiido .em consideração, em especial, os problemas técnicos_,~_e-conômiOOs e outros que suscitar a: aplicaçãO dos artigos 5, ~e 10; essas modificações constituirão aplicação definitiVa dOS termos da convenção.

a

PARTEN

Disposições finais
ARTIGO 14
As ratificações formais da presente convenção serão comunicadas ao Diretor-Geral da Repartis:âo Internacional do
Trabalho e por ele registradas.
ARTIGO 15
I. _A_ pre~~nte -~-q_J!V~!!_~-º- ~"6 obrigará_ os mem_bJ;"_QS_ da
OrganiZaÇão Inte-m"ã.ciona! do Trabalho _cuj~. ratificãção _fOr
registrada pelo Diretor-Geral.2. Esta convenção· entrará em vigor doze meses 3pós
a data em que forem registradas as ratificações de doze membros, cada um deles possuindo uma marinha mercante de
arqueação superior a 1 milhão de toneladas, inclusive pelo
menos quatro membros que possuatn, cada um deles, uma
marinha mercante de arqueação de, pelo menos, 2 milhões
de toneladas.
3. Posteriorm.ente, esta convenÇão entrará em vigor,
para cada membro, ~eis meses após a ·data do registro de
sua r~tific3.ção.
ARTIGO 16
I. Todo membro que ratificar a presen"te convençãO poderá denunciá-la após a expiração de um período de dez anos,
contados da data da entrada em vi_gor iniciàl, .gtediantc;: ato
comurlicado ao _Diretor-Gf:ral da Repartição Internacional
do Trabalho e por ele ~egistr~~o. A. de~~nq~~ ~9 ~J.{Ifi~á__efeioto
· um ano após o registro. "
- -
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2. Todo membio que, teÍldo ratificado a presente convenção. não fizer uso da faculdade de denúncia prevista pelo
presente artigo dentro do prazo de um ano, após a expiração
do período de dez anos previsto no ·paYágrafo anteriOr, fiCará
obrigado por novo período de dez anos _e, posteriormente,
poderá denunciar a presente conVenção, ao expirar cad3. período de dez anos, nas condições previstas no presente artigo.
ARTIGO 17
1. O Diretor-Geral da Repartição InternaCional do Trabalho notificará a todos os menibros da Organização Internacional do Trabalho e registro de todas as ratificações de denúncias que lhe forem comun~~das pelos membros da organi" "" .
zação. "
_ 2, . Ao, notificar _aos membros da Organização Interna~
ci9nal do Tr~_~aJho o r~gistro da P.l_tim_a_das ratificações necessárias à entrada em vigor da convenção, o Diretor-Geral chamará a atenção dos mem):)ros· da organização para a data
em que a presente convenção entrar em vigor.
ARTIGO JS
O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho
comunicará ao Secretário Geral das Nações Unidas, para fins
de registro, de conformidade com o_artigo 102 da Carta das
Nações Unidas, informações completaS a respeito de todas
as ratificaçt?es e a tos de denúncia que_tiv_ererii~sid_o regi_stfados,
de conformidade. com os artigos antericiréS. -- · ·· ·
ARTIGO 19
Sempre que- julgar neCessário, o Conse-lho da Administração da Repartição Internacional doTrabalho" deverá apre~~ar __ â Çonferência Getal um relatório sOhJ:e a aplicação
da presente convenção e decidirá da oportunidade de inscrever
em sua ordem do dia a questão d~ sua revisão total ou parcial.
",.ARTIGO 20"
No caso em- que a conferência adotar uma nova cortvenção de revisão total ou parcial da presente cOnvenção,
e a menos que a nova conv~nção dispuser de outro modo:
. a) a r~tificação por um membro da nova convenção revisora implicará, de pleno direito, não obstante o disposto no
artigo 16 acima, na denúncia imediata da presente convenção,
quando a nova convenção revisora tiver entrado em vigor;
b)_ a partir dª-_entrada em .vigor da nova convençãO teviso-.
ra_,_a presente convenção deixará de estar aberta â ratificação
___:_ - ------dos m~n:t~ros: _ -, _- __ .- , __
2. .~presente convenção continuará d~_ qualquer manei~
ra em vxgor em sua forma e teor atuais para os membros
que a _tiverem ratificado e que não ratificarem a convenção
revisora.
ARTIG021
As versões inglesa e fra~J.cesa do texto da presente convenção serão igualmente autênticas.
o- textO que precede é ·o texto autêntico -da convenção
<le"l{idamente adotada peJ~ Conferência Gêiill da Organização
Internacional do Trabalho, em sua qüirtqüagéSinia: quinta sessãO", -re~}zada em Genebra e que foi declarada encerrada a
30 de outubro de 1970.
Em fé do que apuseram suas asSiiiatuias·~-neste trigésimo
dia de outubro de 1970.
O. Presidente _da Confer~ncia,_Nagendra Singb.
______ .- q:_nii_~t9i_ .O_e!af_da Repartição Internacional do Trabalho, \Vilfred .Jen.ks.
·
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado
Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGfSLATIVO N• 223, DE 1991

Aprova o ato texto do acordo de cooperação na Área da Energia Nuclear para fins
pacíficos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da
Venezuela, concluído em Caracas, a 30 de novembro de 1983.
O Congre~so Nacional decreta:
.,
.
Art. I • E aprovado o texto do Acordo de Cooperação na Area da Energia Nuclear para fins ·
pacíficos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela,
concluído em Caracas, a 30 de novembro de 1983.
Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 12 de dezembro·de 1991.- Senador Mauro Beuevides, Presidente.

ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O GOVER:l\fO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL,
E O GOVERNO DA REPÚBUCA DA VENEZUELA
NA ÁREA DA ENERGIA NUCLEAR
PARA .FINS PACÍFICOS
.
O GoVerflo ·da B.éPública Federativa d~ Br3Sil e '? GOverno da República da Venezuela, tendo presente o estabelecido no Convênio Básico de Cooperação Técnica, subscrito
entre o Brasil_e __a_Ven_ezuela, em 20 de fevereiro. de. 1973,
e no Memorandum de Entendimento celebrado por ambos
os go~ernos, em .27 lle julho d<; 1979, sobre a cooperação
com o_ objetivo de. de:senvolvhnentO e aplicação qa energia
~
~
~nuclear para fins pacíficOs._
·corisidei"ando o _seu_ in_tere$_Sç mútuo pelo incentivo da
pesquisa científica e pe'IO desenVolvimento tecnológico em
matéria de energia nuclear, campos que necessitam de regula~
mentação específica, adequada a sua evolução científica. e
tecnológica e às características especiaiS dã cooperação internacional nesta matéria.
Resolveram celebrar o presente Acordo de Cooperação
na Área da Energia Nuclear para Fins Pacíficos, sujeito às
seguintes estipulações:.
ARTIGO I
As Part~~ Çóntratarites cooperã.rão entre.- ~i _na- pesquisa
e-aplicação da energia nuclear'com fins pacífic.os e faCilitarão
a realização de trabalhos comuns J].e~tãs ativida.~~s .e&tandQ
sujeita esta cooperação ao prevísto_ no presente. acordo, ao
ordenamento jurídico da República Federativa do Brasil e
da República da Venezuela, e ao estabelecido nos c.o_nVênios
ou tratados internacionais de que cada Estado seja parte.
ARTIGO II
As Partes Contratarites atribuirão a ex~ctJção técnica e
a coordenação do presente acordo às inst~tuíçõe~ braSileiras
competentes na área dos usos pacíficos da enei'gia nuclear
e ao Conselho Nacional para o Desenvolvimento da Ind,ústria
Nuclear da Venezuela, doravante denominado Con.adin.
ARTIGOJII
A cooperação a que se refere o presente acordo será
desenvolvida nos seguintes setores:
"a) Pesquisa, tec:nologia, prõjeto, construção, desenvol~
vimehto e utilizaçãO de reatares experimeiltais-,;::-de potência;
c ___

•

•

•

•

•

•

• •

..

- •• •_

...

b) Pesquisa, básica ou aplicada, relacionada com os usos
pacíficos da energia nuclear e com a detecção e o efeito das
radiaç9es;
·
c) Produção<;)~ isótopos ~-s.u_as aplicaçõ~s;
. __d) _Prospecção de minerais de interesse nuclear, seu bene~
fid~mi:;nto e utilização com fi~s paCWícos;
e)_ Física nuclear;
... t) -Química riucieãr;
g) Direito Nuclear; e
b) Outros aspeCtos científicos e tecnológicos relacionados
com o uso pacífico da energia nuclear que as Partes Contratantes considerem de interesse mútuo.,.

ARTIGO IV
1. O desenvolvimento detalhado da forma de colabo~
ração prevista no presente acordo caberá às instituições brasileiras compe.tentes e ao Conadin, os quais poderão celebrar
reuniões de técnicos e peritOs, em um ou outro país, par-a
o estudo e a redação dos programas e projetas de aplicação
do presente Acordo.
2. Caso, por petição de qualquer das Partes Contra~
tantes, no quadro da execução dO$ programas e projetos rela ti~
vos ao desenvolvimento dos setores de cooperação previstos
no Artigo III do presente Acordoy ocorra necessidade de ampliar a colaboração científica; tetfiológica e docente, esta ampliação poderá ser formalizada por comunicação escrita entre
as instituiÇões brasileiras competentes e o Conadin devidamente autorizados, em cada caso, por seus respectivos go~
vemos.
ARTIGO V
1. O interCâmbio de informação relãtivo aos setcires
mencionados no Artigo III somente ocorrerá com relação
a informações de que tanto as jnstituições brasileiras compe~
tentes quanto o Copadin pOssam dispor livremente.
2. As Partes utilizarão- livremente toda a informaçãO
intercambiada entre as instituições brasileiras compckntcs e
o Conadin, a me_I;IOS que a Parte que a forneceu tenha estabe~
lecido restriçõeS ou reservas relativas ao seu uso ou difusão.
3~ Quando a informação fOrnecida se iefira a patentes
registradas na República Fe9erativa do Brasil ou na República
da Venezuela, os termos e condições para seu uso ou difusão
ficarão sujeitos -à legislação vigente que, em um ou outro
país, exista sobre a matéria.
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para fins pacíficos e permanecerá à disposição da Parte Contra·
tante que o recebeu, sujeito sempre às disposições legais vigen~
tes no país respectivo e aos conv~nios ou trãtados internacionais de que cada Estado seja parte.

O intercâmbio de pessoal e informação nos se tores referidos no Artigo III do presente Acordo poderá revestir-se das
seguintes modalidades:
a) Assistência recíproca na preparação do pessoal ci~ptíARTIGO XI
fico e técnico;
- 1.
As
Partes
Contratantes
adotarão todas as medidas
b) Intercâmbio de peritos;
necessá~j_as para a proteção físíca dos materiais e equipamentos
c) Intercâmbio de professores e _ peritos para E_ursos e
nucleares durante a sua utilização, transporte e armazenaseminários; mento, que sejam fornecidos em virtude do presente Acordo.
d) Bolsas de estudos;
2. À petição de qualquer uma delas, as Partes Contra·
e) Consultas reciprocas sobre problemas científicos e tectantes consultar-se~ão com respeito ao aspecto da proteção
nológic_os;
ffsica.
f) Formação de grupos mistos de trabalho para realizar
estudos concretos de pesquisa cientificá e desenvolviment?
.ARTIGO XII
tecnológico;
g) Intercâmbio de documentação técnica não-con"fiden~
As Partes Contratantes procurarão facilitar, em tudo que
cial relativa aos setores mencionados acima; e
for possível, a colaboração que possa ser proporcionada por
h) Organização de seminários e conferências sobre temas outras instituições e organismos públicos ou privados dos resatuais nos setores indicados no Artigo III.
pectivos países para o desenvolvimento daqueles programas
e projetes conjuntos levados a cabo pelas instituições brasi~
feiras competentes e pelo Conadin na aplicação do presente
ARTIGO VII
acordo.
O intercâmbio de técnicos e de PeSsOal" docente pr~visto
no Artigo VI será determinado pelas instituições brasileiras
ARTIGO XIII
competentes e pelo Conadin, de modo conjunto, estabeleI.
Os
representantes
das instituições brasileiras compe~
cendo·se os perío'dos de permanência e condições específicas
tentes
e
do
Conadin
poderão-reunir-se,
a pedido de qualquer
de cada caso, tanto no que tange â miss~o ~_ser. ç_umprida
dos mencionados organismos, para examinar a evolução dos
quanto ao seu custeio.
programas e projetas e para formular re_(:C)_mendações que
as Partes Contratantes possam --ateilder visando ao melhor
ARTIGO Vlll
desenvolvimento deste acordo.
2. A pedido de uma delas, as Partes Contratantes iniciaAs Partes Contratantes comprometem-se a oferecer mutuamente bolsas de estudos. O número destas bolsas, sua rão consultas sobre a execução do presente acordo e, se neces-.
---duração e demais condições que as regem serão· determinadas sário, negociações para·asüa·revisãó.
conjuntamente pelas instituições brasileiras çompetentes e pelo Conadin, mantendo~se a devida coordenação com os respec.1\.RTIGOXIV
tivos organismos de cada país encarregados da copperãção
1. Cada uma das Partes Contratantes notificarã a outra
técnica e cientifica.
do cumprimento das respectivas formalidades constitucionais
necessárias à aprovação do presente acordo, o qual entrará
ARTIGO IX
em vigor na data do recebimento da segunda destas notifi1. As Partes Contratantes procurarão o rõ:tnecil!!CDtO cações.
reciproco e a venda de materiaís nucleareS, o ar_rendamento
2. O presente Acordo poderá ser modificado por mútua
de serviços ou transferência de equipamentos nucleares neces· decisão das Partes. As alterações acordadas entrarão em vigor
sários â realização de seus programas e projetes de desenvol- na forma indicada pelo parágrafo 1 deste artigo.
vim-ento no campo da utilização da energia nuclear_ para fiifs
3. Terá uma validade de 5 (cin~o) anos, e se prorrogará
pacíficos, estando essas operações, em -~dª ~so, sujeitã.s às automaticamente por-períOdos de 1 (um) ano, salvo se uma
disposições legais vígentes ein·cada país e aos convêniOs"" ou. das Partes o denunciar, por via diplomática, com antecipação
tratados internacionais de que cada Estado seja parte.
de- pelo menos 6 (seis) meses da data em que deve expirar
2. A transferência para terceiros de materiais, equipa- o período correspondente.
mentos e tecnologia nuclear fornecidos por uma das parte_s
4. Mesmo quando tenha expirado a vigência do presente
contratantes à outra em virtude do presente Acordo será reali- Acordo, os programas e projetas já iniciados na aplicação
zada de conformidade com o estabelecido nos convênios· oi.i do mesmo continuarão sendo executados até a sua conclusão,
tratados internacionais de que cada Esta:do seja· parte, e a a menos que_ haja acordo explícito em contrário pelas Partes
Parte Contratante que pretenda reexportar a um terceiro país Contratantes.
os_ acima mencionados materiais, equipamento· e tecnologia
Subscrito em Caracas aoS trinta dias do mês de novembro
nuclear, deverá obter o consentimento prévio e expresso çla -de mil novecentos e oitenta e três, em dois exemplares igualParte Contratante fornecedora.
mente autênticos, nos idiomas português e espanhol.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil:- Af·
ARTIGO X
__
- fonso Arinos de Mello Franco, Embaixador_ Extraordinário
Qualquer materiãl ou equipamento nuclear fornecido por e Plenipotenciário.
uma das Partes__Contratantes à outra, ou qualquer material
Pelo Governo da República da Venezuela: Oswaldo Páez
nuclear derivado do uso dos anteriores será utilizad? somente Pumar, Encarregado do MiniStério de Relações Exteriores.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado

Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 224, DE 1991

Aprova o texto do Acordo Internacional do Açúcar de 1984, concluído em Genebra,
em 5 de julho de 1984.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1' É aprovado o texto do Acordo Internacional do Açúcar de 1984, concluído em Genebra,
em 5 de julho de 1984.
Parágrafo único. Estão sujeitos ã aprovação do Congresso Nacional quaisquer a tos de que possam
resultar revisão deste Acordo.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 12 de dezembro de 1991. -Senador Mauro Beuevides, Presidente.
7. "Maioria distribuída simples" significa a Votação qu-e
requer rriãís da metade dos votos totais dos Membros exportadores presentes e votantes e mais da metade dos votos totais
1984
dos Membros iniportadores presentes e votantes, desde que
CAPÍTULO I
tais votos sejam expressos ao menos pela metade dos Membros
Objetivos
de cada categoria presentes e votantes;
8. '"ano" significa o ano civil; ARTIGO!
9. "açúcar"-significa o açúcar em qualquer de suas forObjetivos
mas comerciais reconhecidas, derivado da cana de açúcar ou
Os objetivos da.Aconio Internacional do Açúcar, 1984 da
beterraba, inclusive méis comestíveis e de fantasia, xaropes
(doravante chamado "este Acordo"), à luz dos termos da
resolução 93 (IV) adotada pela Conferência das_Nações Uni- e quaisquer outras formas de açúcar líquido utilizado para
das sobre Comércio e Desenvolvimento, são fomentar a coo-- consumo humano, porém não inclui méis finais ou tipos de
peração internacional em questões açucareiras e; em particu- açúCar não-centrifugado de qualidade inferior produzidos por
lar. propiciar condições adequadas para a possível negociação métodos primitivos ou açúcar destinado para outros usos que
de um acordo internacional do açúcar dotado de provisões não o ·consumo humano como alimento;
10. "entrada em vigor" significa a data em que este
econõmicas.
- Acordo entrar em Vigor, prOvisória ou definitivamente, nos
termos do artigo 38;
CAPÍTULO H
u:-- "mercado livre" significa o total das importações
Definições
líq_uj_das do mercado 111:undial, excetuadas aquelas que resulARTIG02
- tem da execuçãq dos arranjos especiais confófine definido
Defitiiçõesno capítulo IX do Acordo Internacional do Açúcar, 1977;
12. "mercado mundial" significa o mercado internacioPara os fins deste Acordo:
1. "Organização" significa a Organização In~rnacional nal de açúcar e inclui tanto o açúcar comercializado no mercado livre como o açúcar comercializado sob os arranjos espedo Açúcar mencionada no artigo 3;
_
2. "Conselho" significa o Con~ell;lo .I~ternac_ional do ciais nos termos do capítulo IX do Acordo Internacional do
AçúCar, 1977.
Açúcar mencionado no artigo 3, parágrafo- 3~';
3. "Membro"_ significa uma Parte Contratante deste
CAPÍTULO III
Acordo;
Organização Internacional do Açúcar
4. "Membro exportador" significii tOCO--Membro relaARTIGO 3
cionado _no anexo A deste Acordo, ou ao qual seja conferida
Continuação, sede e estrutura" da
a condição de Membro exportador quando de sua adesão
Organização Internacional do Açúcar
a este Acordo ou em caso de mudança de categoria conforme
o artigo 4, parágrafo 3•; · ·- ·· .· · --1. A Org8.nizãÇâo Internacional do Açúcar, estabele5. "Membro importador" signifíca todo Membro rela- cida pelo Acordo Internacional do Açúcar de 1968 e mantida
cióD.ado no anexo B deste Acordo, ou ao qual seja conferida pelo Acordo Internacional do Açúcar de 1973 e o Acordo
a condição de Membro importador quando de sua adesão Internacional do Açúcar de 1977, continuará em existência
a este Acordo ou em caso de mudança de categoria conforme a fim de executar o presente Acordo e superintender seu
o artigo 4, parágrafo ·3•;
..
funcionamento, com os Membros, poderes e funções estipu6. "Voto especial" significa a ·votação qUe requer pelo lados neste Acordo.
menos dois terços dos votos dos Membros exportadores pre2. A Organização tem sede em Londres, a menos que
sentes e votantes e pelo menos dois terços dos votos dos o Conselho decida em contrário por voto especial.
Membros importadores presentes e votantes, desde que tais
3. A Orgàniiaçáó exercerá suas funÇões por intermédío
votos sejam expressos ao menos pela metade dos Membros do Conselho Internacional do Açúcar, de seu Comitê Execupresentes e votantes;
tivo, de seu Diretor ExecutivO e de seus funcionáriOs.

ACORDO INTERNACIONAL
DO AÇÚCAR,
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ARTIGO 4
Membros da Organíiaçqo
_ .. -.
Cada Parte Contratante deste Acordo constituirá um

Me-mbro da Organização.
__
2. Deverá haver duas categorias de Membros da Organi~

zação, a saber:
.
(a) Membros exportadores; e
(b) Membros importadores.
3. Um Membro poderá mudar sua categoria de membro
nas condições a serem estabelecidas pelo Conselho.

ARTIGOS
A filiação _de organizações tnterçc:~e_rnamentais

Qualquer referência neste Acordo a '~Governo" ou "Governos" deverá ser entendida como abraagendo a Comuni·
da de Económica Européia e qualquer outra organização inter-

governarnental com responsabilidades· sobre a negociação,
conclusão e aplicação de acordos internacionais, em particular
acordos_de produtos básicos. _Da mesma forma, toda referência neste Acordo a assinatura, ratificação, aceitação ou
aprovação, Ou a notificação de participaÇãO provisóiia ou adesão deverá, em se tratando de_ tais organizaçõe~ ~ntergoverna
mentais, ser entendida como incluindo uma referência a ~!:!Si
natur~, ratificação, aceitaçã9 ou aprovação, Õu a iiotificação
de participação provisória, ou a adesão, por parte daquelas
organizações intergovernamentais.
-

AATIG06
.Privilégios e Imunidildes
1. A Organização-possui personalidade jurídica. Ela é
dotada, em especial, da capaqidade de firmar contr3tós, de
adquirir e alienar ben? móveis e jmóveis, e de demandar em
juízo.
2. O status, os privilégio·s _e as imunidades da Organização no território do Reino Unido continUarão sendo· regidos
pelo Acordo de Sede, entre o Governo do Reino UnidO da
Grã.:.Bretanha e Irlanda do Norte e a Organjzação Internacional do Açúcar, celebrado em Londres; a 29 de maio de
1969, com tantas emendas quanto for necessário para o funcionamento adequado deste ACordo.
'3; se·a sede' daOigahizaÇão for traitsfeiida pai-a um
pafs Mcnlbro da Organizàção; tal Membro deverá, asSim- qúe
possível, celebrar um acordo com a Organi~ação, a ser ~pro
vado pelo Conselho, cO[l) respeito ao status, privilégios e imunidades da Organização, de seu Diretor Eiecutivo, de seus·
funcionários e peritos, bein como dos representantes dos
Membros durante sua permanência naquele país- com a finalidade de exercerem suas funções.
4. A mep.o~ que sejam _postas em exe,cução outras medida5 fiscais nos termos do acordo previsto no pai'ãgfafo 3 deste
artigo, e até que se celebre tal acordo, o novo Membro anfi·
trião deverá:
(a) conceder isenção fiscal sobre a remun.eração paga pela
Organização a seus funcionários, conquanto tal isenção não
deva necessariamente es~ender-se aos nacionais do país anfi- _
trião; e
(b) conceder isenção fiscal sobre os haveres, a receita
e outros bens da Organização.
.
5. Caso a sede da Org-anizaçãõ deva ser transferida para
um pafs que não seja Membro da Organização, o Conselho,
a:p.tes da transferência, deverá obter uma garantia por escrito
do Governo desse país no sentido de que:
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(a) celebrará com a Organização, assim ·que possível, um
nos termos_ daquele_previstQ no parágrafo 3_deste artigo; e
(b) _até que se celebre tal acordo, concederá as isenções
pfevistás ·no parágrafo 4 deste artigo.
6. O Conselho, antes de efetuar a transferência da sede,
esforçar-se-á parã concluir o acórdo ·descr~to' q.o parágrafo
3 deste artigo com o Governo do p3.fs para d qual será tranSferida a sede da Organizaç~o.
CAPÍTULO IV
Conselho Internacional do Açúcar
. ARTIG07.
..
ComposiÇãO áo COfzSelho Inter'!acional do Açúcar
1. A autoridade ~uprema da Qr~nizaÇão é o Conselho
_Internacionã.I do Açúcar, que é compoSto por todos os· Membros da Organização.
2. Cada Membro será representado por um representante e, se assim o desejar, por um ou mais suplentes. Todo
Membro pode igualmente designar um ou mais assessores
do representante ou ~e seus suplente~.
~~C!rd~

ARTIGOS
Poderes e funções do Conselho
1. O Conseih.o exerce_r-ª_ iodos os poderes e desem'Pe~
nhar,á;ou ptovidenciará ·que 'sejam desempenhadas, todas as
funções 'necessáiiãs ao cumprimento das dispoSições expresSas
d.este Acotdo ou de solicitação que possa ter sido adotada
pelo Conselho do Acordo Internacional do Açúcar de .1977,
com vistas â liquidação do Fundo de Financiarnentd de Estoques estabelecido em conformidade com o artigo 49 daquele
Acordoc
·
·
2. O Conselho, por VotO especial, adotará as normas
e os r.egularhentos necessários ao cumprimerito das dfsposições
deste Acordo e com o mesmo co_mpativeis, inclusive os regi~
mentais financeiros e de pessoal da Organização. O Consélho,
em seu regimento~ pode estabelecer um procedimento que
lhe permita, sem se reunir, decidir sobre questões específicas.
3. O Conselho manterá em arquivo a documentação
necessárias ao desempenho das funções que lhe atribui este
Acordo e qualquer outra docu.qtentação -que -considere convéniente.
·
-- -- · -•
4. O Conselho publicará um relatórid anual quaisquer
outras info~~_ções- ql!~ julgue apropriadas.

e

ARTIG09
- ·Presidente e Vice-Presidente do Conselho
1. . A.cada ano, o Conselho elegerá dentre as delegações
um· Presidente e um Vice-Presidente, que não serão remune'rados pela Organização. ·
.
·
2. O PresideD.te e o Viée-Presidente serão eleitos, uin
dentre as -delegações. dos Membros importadores e _o_ outrO
dentre a~ del~gações dos Membros exportadores. Como regra
geral, em cada ano, cada um desses cargos alternar-se-á entre
as duas categorias de Membros. Isso não impede, çontud,_o,
que ~ Ç_<?ns~lho em circJJ.nstâncias excepcionais, reeleja, por
voto especial, o Presidente, o Vice-Presidente ou ambos. Em
caso da reeleição do tituJar de um desses cargos, cOntinuará
a aplicar~se a regra enunciada na primeira frase deste parágrafo.
3. Na ausência temporária tanto do Presidente quanto
do Vice-Presidente, ou na ausênci_a permanente de um ou
de ambos, o Conselho pode eleger dentre as delegações novos
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titulares para esses cargos, em caráter temporário" ou permaleva~CJo

nente, confomie apropriado,

erit cOnta o ptihêfpro

de representação alternada constante do parágrafo- 2 deste
artigo.
. ' .
.

4.

Nem o Presidente nem qualquer outra pessoa no

exercício da presidência terá direito a voto. Poderá, entretanto, designar outra pessoa para exercer o direito de voto
do Membro que representa.

1.

ARTIGO lO
Sessões do Conselho
Como ·regra gerál, o Co:rís'elho realizará uma sessão

ordinária· em Cada_sem.estie do

ano.~.-.+·--

2.. Além dessas reuniões,. o Conselho reunir-se~á em
sessão especial quando assim o decidir ou Conforme .solicitação:
(a) de cinco Membros quaisquer;
(b) de dois ou mais Membros que disponham de pelo
menos 250 votos;
·
" --·
(c) do Comitê Executivo.
3. As sessões serão- convocadas com uma antecedência
de pelo menos 30 dias, exceto em caso de urgência, quando
a convocação será feita com uma antecedência de pelo menos

1(klias.
4.

··

..

-

·

As_sessões terão lugar na sede da Oraganização, salvo

decisão em córl.tráriõ-do Cofiselho 'pOr vaio éspedat: Se 3.lguni
Membro convidar o Conselho a reunir~Se- fOra :da· sede, e o
Conselho concordar em fazê~ lo, o Membro em qUéStão afcai-~
com os custos ·adicionas daí decorrentes ..

"ARITOGO 11

Votos
1. Os Membros exportadores disporão conjuntamente
4e 1.000- voto!:i Os Membros importadores disporão conjuntamente de 1.000 votos.
2. Nenhum Membro disporá de mais de 31Xl"votos ou
de menos de 5 votos.
3. Não haverá votos fracionários.
. 4. O total de 1.000 votos dos Membros exportadores
ser~ distrib~ído entre eles proporcionadamente à média ponderada, em cada caso, de (a) suas exportações líquidas para
o mercado livre, (b) suas exportações líquidas totais, (c) sua
produção total. As cifras a serem empregadas para estes fins
serão, com respeito a cada fator, a média das três cifras mais
altas para os anos de 1980 a 1983 inclusive. No cálculo da
média ponderada para cada Membro exportador, serão alocados um peso de 50 por- cento para o primeiro fator e um
peso de 25 por cento para cada um dos outros dois. fatores.
5. Os. votds dós Membros importadores serão distribuídos entre ~Ies proporcionalmente às suas importações líquidas do mercado livre e sob arranjos especiaiS, calculadas separadamente de acordo_ com a_seguinte fórmula:
3. Um Membro autorizado a expressar osvotos de que
disponha outro Membro nos termos do artigo 11 exercerá
o direito de voto segundo a autorização rebebida e de conformidade com o parágrafo 2. deste artigo.

e

ARTIGO 13
Decisões do Conselho
I. Todas as decisões e recomendações do Conselho serão adotadas por maioria distribuída simples dos votos, salvo
quando este Acordo exigir voto especial.

2.
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No cômputo do núnlero de votos necessários para

a adoção de qualqUei decisão pelo Conselho, não serão conta

dos os votos dos. Membros que se abstiverem. Sempre qut
'riin Membro recorrer ao disposto -no parágrafo 2 do artig<
12 e. tiver seus votos ·expressos numa reunião do Conselho
tal Membro, para os fins do parágrafo 1 deste artigo, ser~
considerado como presente e votante.
-3. Os Membros comprometem-se a aceitar como obriga·
tórias todas as decisões adqtada~ pc;lo Conselho nos termos
deste Acordo.
ARTIGO 14
. Cooperação com outra§ O.rgan{zações
1. ··O Conselho poderá t~~~; as providêncíás q~e julg~r
conveniente para consultar ou cooperar-com as Nações Unidas
e· seus órgãos, e~ especial a UNCT AD, bem como com a
Organização para' a Alimentação e a Ag'ricultura. e outras
agências especializadas e organizações itltergoverri-ariíentáis
que considere apropriadas.
_
_ , _
_
- 2 .. O Conselho, tendo em vista o papel especial da UNCTAD no comérciO iritem'acional de produtos de base, deverá
manter a UNCTAD adequadamente infcirmada de suas ativi·
dades e. programas de trabalho.
.. 3. O. Conselho pode igualmente tomar as providências
que. julgar apropriadas a fim de manter contato efica.:rcoríl
as. organizações internacionais de produtores, comerciantes
e fabricantes de açúcar.
3. Um Membro autorizado a expressar os votos de que
disponha outro Membro nos termos do artigo 11 exercerá
o direito de voto segundo a autorização recebida e de conformidade com o parágrafo 2 deste artigo.
ARTIGCU3
. DecisõeS dd Càhs"etho
1. Todas as decisões e recomendações do Conselho serão adqtadas por maioria- distribuída simples dos votos, salvo
qua:qdo este Acordo exigir Voto especial.
_
. , .2,. No cômputo do número~ de votos necessários para
a adoção de qualquer decisão pelo Conselho, não serão contados os votos dos Membros que se abstiverem. Sempre que
um Membro reco'rrer ao djsposto _no parágrafo 2 do artigo
12 e tiver seus votos expressos numa reunião do Conselho,
tal Membro, para os fins do parágrafo 1 deste artigo, será
considerado como presente e votante.
3. Os Membros comprometem-se a aceitar como abrigatóriã.s todas as decisões adotadas pelo Conselho nos termos
desie. Acordo.
ARTIGO 14
Cooperação com outras organizações
1. O Conselho poderá tomar as providências que julgar
convenientes paia consultar ou cooperar com as Nações Unidas e seus órgãos; em especial a UNCfAD, bem como com
a Organização para a Alimentação e a Agricultura e outras
agéncias especialízildas e organizações intCrgovef!Iamentais
que considere apropriadas.
. 2. O Conselho, tendo em vista o papel especial da UNCTAD no comércio internacional de produtos de base, deverá
manter a UNCTAD adequadamente informada de suas ativi~
dades e programas de trabalho.
3. O Conselho pode igualmente tomar as providências
que julgar apropriadas a fim de manter contato eficaz com
as organizações iriternacionais de produtores, comerCiantes
e fabricantes de açúcar.
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ARTIGO 15
Admissão de observadores
1. O Con&elho pode convidar qualquer Estado nãomembro para comparecer a suas reuniões na qualidade de
observador.
2~ O Conselho pode igualmente convidar_quaisquer das
organizações mencionadas no parágrafo 1 do artigo 14 para
comparecer a suas reuniões na quaJidade de observador.
ARTIGO 16
Quorum para o Conselho
1. O quorum para qualqUer reunião do Conselho consistirá na presença de maiS âa metade de todos os Membros
exportadores e de mais da metade de todos os Membros importadores, conquanto que osMembros presentes detenham pelo
menos dois terços dos votos de todos Ds_ Membros em suas
respectivas categorias. Se não houver quorum n6 dia marcado
para a abertura de uma sessão do Conselho, ou se, no curso
de uma sessão do Conselho, não houv.er quorum em _três_
reuniões_sucessivas, convocar-se-á a ilova reunião do Conselho
para sete dias mais tarde; nessa ocasião, e durante q restante
dessa sessão, o quorUm consistirá na presença de mais da
metade de todos os Membros exportadores e de mais da metade de todos os Membros importadores, conquanto que os
Membros presentes detenham mais da metade dos votos de
todos os Membros em suas respectivas categorias. A representação nos termos do parágrafo 2 do artigo 12 será consid_erada
como presença.
CAPÍTULO V
O Comitl ExeCutivo
ARTIGO 17
ComposiçãO -dO Cofftité Executivo
1. O Comitê -Executivo setá.constitufdo de dez Membros exportadores e dez Membros importadores, que serão
eleitos para cada ano de conformidade com o artigo 18 e
podem sem reeleitos.
.
_ _ ._
.
2. Cada Membro do Comitê Executívo designará um
representante e poderá designar um ou ~mãis-SU.plentes- e aSse-ssores.
3. O ComitêEXf:cutivo-elegerá um Presidente para cada
ano. O Preside~te n~o_ tet:_á dXn;ito _de voto e pode ser reeie!tc;>.
4. O Comitê Executivo reunir-se-á na sede da Orgariização, a menos que decida em contrário: Se algum_ Membro
convidar o Comitê Executivo a reunir-se fora da sede.da Organização, e o Comitê Executivo cOncordar ein fazê-lo, o Membro em questão arcará com os custos adicionaiS ·daf decOrrentes.
ARTIGO iS
Eleição do Comitê Executivo
1. Os Membros exportadores e importadores do Comitê_EX:ecutivo serão eleitOs em sessão do Conselho pelos Meinbros
exportadores e importadores da Orgariizãção, respectiVamente. A eleição dentro de cad3:_ categoria obedecerá a_q disposto
nos parágrafos 2 a 7,-indusive deste artigo.
..
2. Cada Membro votará por um só candidatO, Conferindo-lhe todos os votos de que dispõe nos termos do artigo
11. Um Membro pode confeiir 3: outro caildidato os votos
que estiver autorizado a expressar nos termos do parágrafo
2 do artigo 12.

'

_ 3.. S_erão eleitos 9S dez c.andidat.os .que receberem o
maior nUmero de votos;-Jpdavia, para ser eleito no primeiro
escrutlnio, o candidato âeverá rece.ber_pelo mt:n9,s§Q_~ot_os.._
4. Se menos de dez candidatos forem eleitos no primeiro
escrutínio, proceder-se-á a novos escrutínios dos quais só participarão os Membros que não houverem votado em nenhum
dos candidatos eleitos. Em cada novo escrutínio, o número
mínimo de votos exigido para a eleição será reduzido sucessivamente de cinco unidades, até que os dez candidatos tenham
sido eleitos.

5. O Meffibro qUe não houver votado por nenhum dos
membros eleitos pode subseqüentement~ atribuir seus votos
a um deles, respeitado o disposto nos parágrafos 6 e 7 deste
artigo.
6. Considerar-se-á qu-e riiembro dispõe dos votos que
recebeu ao ser eleito e dos votos que lhe tenham sido posterior.Qt~nte atribuídos, contanto que nenhum membro eleito disponha de mais de 300 votos.
7. Se os votos que se considerem recebidos por um membro eleito ultrapassarem o limite de 300, os Membros que
nele votaram, ou lhe atribuíram seus votos, providenciarão
entre si para que um ou mais retirem os- vOtos dados àquele
membro e os atribuam ou transfiram para outro membro eleito, de modo que os votos recebidos por cada membro eleito
não excedam o limite de 300.
8. Caso um membro do Comitê Executivo tenha seu
-_direito de voto sUspenso e·m virtude de qualquer das dispo·
sições pertinentes deste Acoi-do, cada Membro que nele tiver
vofado ou lhe tiver atribuído seus votos de conformidade com
o disposto neste artigo pode, enquanto perdurar a referida
suspensão, atribuir seus votos a qualquer outro membro do
Comitê em sua categoria, respeitado o disposto no parágrafo
6 deste artigo.
9. Se_ um Membro do Comitê deixar de ser Membro
da Organização~ os-Membros que nele _tiverem votado ou
lhe tiverem atribuído seus votos, assim ·como os Membros
que não votaram em outro Membro do Comitê e nem atribuíram seus votos, elegerão, na sessão seguinte do Cánsdho,
um Membro para preencher a vaga aberta no Comitê._ Um
Membro que tiver votado no membro que deixou de ser Mem·
bro da Organização, ou que lhe houver atribuído seus votos,
e que não tenha votado no Membro· eleito_ para preencher
a vaga aberta no Comitê, pode atribuir seus votos a outro
membro do Comitê, respeitado o disposto no parágrafO 6
deste_ a~tig--9; _
.
·10. Em circunstâncias especiais, e após consultar com
_o.meinbro do Comitê Executivo no qual tiver votado ou ao
qual houver atribuído seus votos de conformidade com o disposto neste (!.rtigo, um Membro pode retirar seus votos daquele membro durante o restante do ano. Tal Membro pode
então atribuir seus votos a outro membro do Comitê Executivo
em sua categoria, mas não pode retirar seus votos desse outro
membro até o final do ano. O Membro do Comitê Executivo
do qual tenham sido retirados os votos permanecerá no Comitê
Executivo durante o restante do ano. Qualquer medida tomada de conformidade com o disposto neste parágrafo vigorará
a partir do momento em que o Presidente do Comitê Executivo
_,dela houver sido informado por escrito.

-o
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ARTIGO 19
Delegação de poderes pelo Conselho ao
Comitê Executivo
1. O Consellio, por voto especial, pode delegar ao Comitê Executivo o exercício de qualquer ou de todos os seus
poderes, com excessão dos seguintes:
(a) localização da sede da Organização, nos te-rmos do
parágrafo 2 do artigo 3;
(b) designação ·cto Diretdr Executivo e de funcionários
de nível superior, nos termos do artigo 22;
(c) aprovação-do orçamento administrativo e fixação das
contribuições, nos termos do artigo-24;
(d) solicitação ao Secretário Geral da UNCTAD no sentido de convocar uma conferência negociadora, nos termos
·
do parágrafo 2 do" artigo 31;
(e) decisão de litígios nos termos do artigo 32;
(f) suspensão dos direitos de voto ou de outros direitos
de um Membro, nos termos do parágrafo 3 do artigo 33;
(g) exclusão de um Membro da Organização, nos termos
.
do artigo 41;
(h) recomendação de emendas, nos termos do artigo 43;
(i) prorrogação ou terminação deste Acordo, nos termos
do artigo 44.
2. O ConSelho pode, a qualquer momento, revogar
quaisque-r poderes que tenha delegado ao Comitê Executivo.
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3. O Conselho, após consulta ao Diretor Executiv-o,
nomeará por voto especial os outros funcionários de nível
superior da Organizãção, em condições a serem determinadas
pe_l_o C6nselho, à luz das condições aplicáveis a funcionários
de igual categoria eni organizações intergovernamentais Siriülares.
4. O Diretor Executivo nomeaÍ'á· Os-demais fUncionários
·tle acordo com as normas estabelecidas pelo Conselho. Ao
estabelecer tais normas, o Conselho levará em conta as regras
~plicáveis a funcionários de organizações intergovernamentais
sirhilares.
5. Nem o Diretor Executivo nem qu~lquer outro funcionârio devem ter interesses financeirós na indústria ou no comércio de açúcar.
6. No exercício das funções que lhes competem nos termos·âeste Acordo, o Diretor Executivo e os funcionários
não solicitarão ou receberão instruções de nenhum Membro
ne_m de autoridade estranha à Organização. Devem abster-se
de atos imcompatíveis com sua condição de funcionários inter·naciOnais, responsáveis· unícameD.te perante a Organização.
os· Memb_ros comprorrietem-se a respeitar o caráter exclusivamente internacional das responsabilidades do Diretor Executivo e dos funcionários, não procu_rando influenciá-los no desempenho de suas funções.

CAPÍTULO VII
Finanças
ARTIG023
Despesas
1. As despesas das delegações ao Conselho, bem como
1. Cada membro do Comitê ExecUtiVo disporá dos votOs
por ele recebidos nos_ termos do artigo 18, não podendo diVí- ---dos representantes no Comitê Executivo ou em- quãiSquer
dos comitês do Conselho, ou dO-COffiitê Executivo, correrão
di-los.
2. Toda decisão do Comité Ex~cutivo exJgirã m3.fOria por· conta dos Membros em questão.
2. As despesas necessárias â administração deste Acorigual à que sei-ia necessária para se-r adotada Pelo Conselho.
3. Todo Membro poderá recorrer ao Conselho, nas cOn- do s-erão custeadas mediante contribuições anuais dos Memdições que o Conselho estipular em seu regimento interno, bros, fixadas de conformidade com o artigo 24. Todavia, se
um Membro solicitar serviços espedà_iS, O ConSe-lho pOde exicontra qualquer decisão_ do Comitê Executivo.
gir qtié tal Membro pague por esses serviços.
3-. Serão mantidas contas adequadas para a adminisARTIGO 21
traÇão· deste Acordo.
Quorum para o Comitê Executivo
ARTIG024
O quorum para qualquer reunião do Comitê Executivo
Determinação do orçamento administrativo e
consistirá' na ptesenÇa de mais da metade de todos os membros
fzxação das contribuições
exportadores do Comitê c de mais da metade de todos os
membros importadores do Comitê, conquanto que os mem1. Durante o segundO semestre de cada ano. o Conselho
bros presentes representem pelo menos dois terçás dos votos aprovará o orçamento administrativo da Organização para
de todos os membros do Comitê em sua~ respectivas cate- o ano se-guinte e fixará a contribuição de cada Membro para
gorias. esse o-rçamento.
2. A contribuição de cada Membro para o orçamento
CAPÍTULO VI
administrativo de cada ano será proporciOI1al â relação que
O Diretor Executivo e o Pessoal
existir, na data em que for aprovado o orçamento adminisARTIG022
trativo para aquele ano, entre o número de seus votos e o
O Diretor Executivo e o Pessoal
total dos yotos de toQos qs Membros. N.:úix.ação das_c_ontribui~
1. O Conselho, após consUlta ao Comitê-EXeçiltivo-; de- ções, o número de votos de cada Membro será calculado
signará o Diretor Executivo por voto especial. As condições sem tomar em conta a eventual suspensão dos direitos de
de emprego do Diretor Executivo serão fixadas pelo CoriSelho voto de qualquer Membro e a redistribuição de votos que
à luz das _condições aplicáveis a funcionários de igual categori~ dela tenha resultado.
em organizações iritergovelnamentais. similares. _
,_
--.$--· --A contribuição iniç:ial de qualquer M_embro que_ entre
2. O Direto.r Executivo é o prfncipal funcioriáriO ãdmi- para a Organização depois da entrada em vigor deste Acordo
riistratiV·o da Organização, sendo responsável pelo cumpri- , será fixada pelo Conselho com base no número de votos que
menta das funções que lhe competem na administração deste lhe forem atribuídos e em função do período que decorrer
Acordo.
entre a aprovação do orçamento para tal ano e o início do
ARTIG020
Procedimen-to de voto e decisões
·
do Comitê Execuiivo ·

--··~~-~-~~~,. ~~------~------------------------
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ano, permanecendo contudo inalteradas_ as contribuições fixa~
das para os outros Membros. Ao fixar as contribuições de
Membros que entrarem para a OrgariizáÇão-após- ã a·prov·açao
do orçamento para um determinado anO ou anos, os votos
de tais Membros serão _calculados sem tomar em conta a eventual suspensão dos direitos de voto de quaisquer Membros
e a redistribuição de votos _que dela tenha resultado.
4. Se. este AcordO ·entrar em vigor·qua-000 fahãrem mais
de oito meses para o início do primeiro- anO completo do
Acordo, o Conselho, em sua primeira sessão, adotará um
orçamento administratTvá para o período cfue se e_Súinde ate
o inicio do primeiro i:mo ~ompleto. Em qualqu~r oi.itrO caSO,
o primeiro orçartfCnto- adm-inistratiVO OO~rirã -faiüO o períoâ~inicial quanto 0 primeiro ano completo_. _ ___ -- -~~ -~~:;:_~~~---~ ____
5. o Conselho, ao adotar 0 orçamento para 0 pririteiro
ano deste Acordo, bem como para o primeiro ano que se
seguir à prorrogaÇão deste Acordo nos termos <;io artigo 44,
tomará as medidas que julgar apropriadas para atenuar os
efeitos sobre o montante das contribuições que se verificiriaiil, nesses anos caso este Acordo conte com um número reduzido
de Membros no momento em que sejam adotadQS_ os _orçamentos para aqueles anos.
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ARTIG027
CQrnpromissos dos Membros
Os Membros comprometem-se a adotar as medidas que
se fizerem necessárias para cumprir as obrigações assumidas
nos termos deste Acordo e a cooperar entre si a fim de garantir
a consecução dos objetivos deste Acordo.

ARTIGO 28
Normas trabalhistas
Os Membros garan_tirão a manutenção de normas trabalhistas justas em suas respectivaS indústrias açucareiras e, na
medida do possível, esforça-se-ão para melhorar o nível de
-_ví~~ dos trabalhadores agrícolas e industriais nos diversos setoíeis da produção açucareira, ãSsim como dOs cultiVadores de
cana e de beterraba.
CAPÍTULO IX .
Informações e Estudos
ARTIG029
Informações e Estudos

1. A Organização atuará como centro para a coleta e
publicação de informações estaffstiCas e estudos sobre a produ--~çao;~--os ·preçbs~·-as -exporcações e importações, o consumo e
- _Q~_!::~J:9~~~~--Q~_~çl!~r 119 mu_nQQ,_inçluin_do açúcar çru_e_refinadó, conforme_ªJ?ropr~adç, assim <:Omo__impostos sObre açúcar.
2. -os- Membros cq!llprometem-se a tornar disponíveis
e a fornecer, dentro dos prazos que possam ser estipulados
no regimento interno, todo~ os-dados estatísticos e as informações que, segundo tal regigmento, sejam necessárias para que
a_ Organização --desempenhe Sl_la~ _fl_l_n_ç()~s no_§ Jermos deste
AC-.;:>rP,o._ Ças9 cpntráJjo,-~ ú_rgani.Zação ultilizar3 as informações pertinenteS que poSsa Obter ae- outias fõilfes. A Orgãriização não publicará qualquer informação que possa servir
para identificar as oPer3ções de pessoas--ou emptesas que
p_~odu~~. processem ou ·comercializem aÇúcar.

ARTIG025
Pagameriio das contribuições
1. Os Menibros -deverão pagar suas--Coiitribuições ao
orçamento administrativo de cada ano de acordo Com- seus
respectivos procedimentos constitucionais. AS-contiibuições
ao orçamento administratiVo- de cada ano serão pagas em
moeda livremente conversível, sendo exigíveis no primeiro
dia daquele ano; as contribuições de um Membro com respeito
ao ano em que entre para a OrganizàçáO- S~r~o ex~gfveis _I_l_a
data em que se toinar Membro.
2. Se, passados quantro meses da data_~m que sua contribuição for eXigíVel nos termos _do parágrÃfo 1 deste artigo
um Membro não houver pago integralmente sua contribtJ.ição
para o orçamento adminiStrativo, ó Díretor-EXé_cutiVo sOiicíARTIGO 30
tará ao Membro que efetue o pagamento dentro ·do menor
Comitê de Consumá qe_ ~ç_~car
prazo possível. Se, passados dois m_eses, _'!_~g~!~ d~--4~~ _
da solicitação -dõ-níretor Executivo, O 'Me!mbro i1ão houver
1. O Conselho estabetecerá um Comitê de COnsumÕ
ainda pago sua contribuição, seus direitos de v<;>to g.o C(:m~elhÇl
e no Comitê Executivo serão suspensos até que a contribuiçã-o de Açúcar composto ·de- Membros exportadores e importadores.
seja integralmente paga.
__
2. _ o- ConlÚê examitlara~ -iilfér ália, -as s~guliites ques3. Os Membros cujos direitos de voto tenhani sido sus·
pensos nos termos do parágrafo 2 deste artigo não serão priva- tões:
(a) os efeitoS sobre o consumo de açúcar do uso_de quaisdos_ de quaisquer de seus outros direitos ou dispensados de
quaisquer das obrigações que lhes impõe este ~~rdo, a menos_ quer sucedâneos, inClusive os adoçantes naturais e sintéticOs;
"~~~(b) o tratamento fiseal dado ao açúcar, comparado àqueque o Conselho decida em contrário por voto especial. Tais
le
que
se dê aos demais adoçantes ou às matérias-prima-s emMembros continuarão respons4veis pelo pagamento_ de suas
contribuições e por quaisquer outras obrigações fiilariceiras -pregadas na fabricação desses adoçantes;
-(c) -os efeitos sobi"e- o cqEsUmo 4-~-~çúcar, nos diferentes
assumidas nos termos do Acordo.
países, (i) ao--regrrn:e -:fiscal e de medidas restritivas, (ii) das
condições económicas e, em partiCular, das difíCUldades de
ARTIG026.
balança de pagamentos e (iii) das condições climátícas e de
Verificação e pUblicãÇão das ContãS
outra natureza;
----(d) meios de promover o consumo~ sobretudo nos países
O mais cedo poSSívril após o encerramento cie Cada ano em que o c_onsumo-per capita é baixo~-será apresentada ao Conselho, para aprovação e publicação,
(e) meios de cooperar com os organismos intereSSados
a prestação de contas da Organização para-aquele ario, veiifi- na expansão do consumo de açúcar e produtos alimentícios
cada por perito em contabilidade independente da Organi- correlatados;
zação.
--~--~_~(f) pesqufsa de novos usos para o açúcar, seus subpro-~l_ltos_e as plantas de que é extraído; e apresentará seus relatóCAPÍTULO VIII
---- rios ao COnselho. -- - Compromissos ieriiis dos MembrÕS- --
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2. Toda decisão do Conselho no sentido de que um
Membro-deixou de cumprir as obrigações que lhe impõe este
Acordo especificará- a natureza da infração.
ARTIGO 31
3. Sempre que o· COnselho, em conseqüênc"ia de uma
Preparações para um novo acordo
recJamação ou de qualquer outra forma, concluir que um
Membro infringiu o disposto neste Acordo, poderá, por voto
1. O Conselho poderá estudar as bases e a--estrUtura
especial e sem prejuízo das medidas especificamente previstas
de um novo acordo mternacional do açucar, apresenta-.:.Ias em outros artigos deste Acordo:
aos Membros e fazer recomendações, na medida em que consi·
(a) suspender os direitos de voto desse Membro no-Condere apropriado.
selho e no Comitê Executivo; e, se considerar necessário,
2. O Conselho poderá, conforme julgar apropriado, so·
(b) suspender outros direitos de tal Membro, inclusive
licitar ao secretáriO Geral da Unctad a convocaçao- de uma o- de ser eleito para exercer funções no Conselho ou em qualConferência negociadora.
quer de seus comitês, ou o de exercer tais funções, até que
haja cumprido suas obrigações; ou, se a infração- prejudicar
CAPÍTULO XI
de forma significativa: a irúplementação deste Acordo,
Litlgios e reclamações
(c) adotar as medidas pre'?stas no artigo 41.
ARTIGO 32
CAPÍTULO XII
Litigios
Disposições fi'}ais
1. Qualquer litígiO relativo à interpretação-Ou aplicação
ARTIGO 34
deste Acordo que não seja resolvido entre os Membros interes·
Depositário
sados será submetido, por solicitação de qualquer das partes
O
Secretário-Geral
das Nações Unidas fica designado,
no litígio, ã decisãO do Conse_lho. _ __ _
_
2. Caso um lítlgio seja súbmetido ao Conselho nos ter- por eSte niéiO, como deposítário deste Acordo.
mos do parágrafo P deste artigo, uma maioria-de Membros
ARTIG035
dispondo de pelo menos um terço do total de votos, pode
Assinatura
solicitar que o Conselho, após examinar o assunto e antes
Este Acordo estará aberto na sede das Nações Unidas,
de tomar umã decisão, ouça a opinião de uma comissão consul- de 1~' de setembro a_ 31 de dezembro de 1984, à assinatura
tiva, constituída de conformidade com o disposto no parágrafo de qualquer Governo convidado a participar da Conferência
3 deste artigo, sobre a questão em litígio.
das Nações Unidas sobre o Açúcar de !983.
3. (a) A menos que o Conselho decida de outro modo
ARTIG036
por voto especial, a comissão será composta de cinco pessoas,
RatificaÇão, aceiici.Ção e aprovação
assim Selecionadas:
(I) duas pessoas designadas pelos Mem~ros exportado1. Este Acordo estará sujeito a ratificação, aceitação
res, das quais uma com grande experiência no assup_to objeto ou aprovação pelos Governos signatários de conformidade
do litfgiõ e a outra com renome- e experiência jurídicos;
com seus respectivos procedimentos constitucionais.
(II) duas pessoas com idênticas q uaJificações designadas
2. Os ~trume"nios de ratificação, aceitação ou apropelos Membros importadores; e
vação serão depositados junto ao Secretário Geral das Nações
(III) um Presidente escolhido por unanimidade pelas Unidas no mais tardar até 31 de dezembro de 1984. O Consequatro pessoas designadas de conformidade com os incisos lho poderá, entretanto, conceder prorrogações deste prazo
(I) e (II) acima ou, em caso de desacordo, pelo Presidente aos Governos signatários que não tenham podido- depositar
do Conselho.
seus instrumentos até aquela data.
(b) Poderão ser designados para integrar a cOmíSSão con,;,
ARTIG037
sultiva cidadãos de países Membros e não-Membros.
Notificação de aplicaÇão provisória
(c) As pessoas designadas para integrar a comissão consultiva agirão a título pessoal e não receberão instruções de
L Todo Governo signatário que tencione ratificar, aceit_ar p~ aprovar este Acordo, ou todo Governo para o qual
nenhum Governo.
(d) As despesas da comissão consult~va serão custeadas Q _Conselho haja estabelecido condições de -~d~são, mas que
pela Organização.
. liãO tenliã- podídO-depositar seU instrumento, pode, a qualquer
4. a· parecer fUndamentado da c~missão consultjva _s~rá mqmento, notificar o depositário de que aplicará este Acordo
submetido ao Conselho, 6 -q__ual, levando em_ conta todas as_ provisoriamente, seja quando o mesmo entrar em vigor de
informações pertinerifêS-;âecidirá sobre o litígio p-or voto espe- conformidade com o artigo 38 ou, s·e já estiver em vigor em
cial.
determinada data.
2. Todo Governo que houver notificado, de conformiARTIG033
dade com o parágrafo 1 deste artigo, que aplicará eSte Acordo
Medidas a serem tomadas pelo
quando o mesmo entrar em vigor ou,_ se já estiver em vigor,
Conselho em caso de reclamações
em determinada data será, a partir de então, Membro proviou de não-cumprimento de
sório até que deposite seu instrumento de ratificação, aceitaobrigações pelos Membros
ção, aprovação ou adesão, convertendo-se assim em Membro.
1. Qualquer reclamação no sentido de que um Membro
ARTIG038
deixou de cumprir as obrigações que lhe impõe este Acordo
Entrada em vigor
será, a pedido do Membro que formule a reclamação, subme1. Este Acordo entrará definitivamente em Vigor a 19
tida ao Conselho, que, após consultar com os Membros intede janeiro de 1985, ou em qualquer data posterior, se, nessa
ressados, tomará uma decisão sobre o assunto.
CAPÍTULO X

Preparações para um no vo acordo
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data, Governos que detenham 50 por cento dos vot?s dos

ARTIGO 42

países exportadores e 50 por cento dos votos do_s pafses Importadores, segundo a distribuição constante do anexo A ~ do
anexo B deste Acordo, tenham depositado seus respectivos

Liquidação das contas

instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão.
2. Este_ Acordo entrará provisodamertte a 1n de janeiro
de 1985 se, nessa data, GoVernos que satisfaçam aS exigências
percentuais constantes do parágraf'? _1 deste a~~~go _tenham
depositado seus instrumentos de ratificação, acettaçao, aprovação ou adesão ou notificado que aplicarão este Acordo
provisoriamente.
. .
_.
3r Se, a 1" de janeiro de 1985, os requiSitos percentuais
para ·entrada em vigor deste Acordo nos tcr11_10S do parágra~o
1 ou parágrafo 2 deste artigo não forem satisfeitos, o SecretáriO
Geral das Nações Unidas poderá convidar <?_S Governos que
tenham depositado instrumentos ~e r~tificaçã.o, ~ceitação. o~
aprovação, ou notificações de aphcaçao provtsóna, a decidir
se este Acordo passará a vigorar definitiva ou provisoriamente
entre eles no todo ou em parte, em data a ser determinada
por eles. Se este Acordo entrar em vigor provisoriamente
nos termos deste parágrafo, ele passará a yigorar definitiVamente na medida em que sejam satisfeita~ a~ condições dispos-_
tas no parágrafo 1 deste artigo, sem que seja necess*riotomar:
outra decisão.
4. Para Governos quetcnham deposi~a~_() instrumentos
de ratificação, aceitação, aprovação ou ades_ão, ou notificações
de aplicação provisória após a entrada em vtgor deste Aco~do,
conforme o disposto nos parágrafos_ 1, 2 e 3_deste arh~o,
os instrumentos e notificações terão efeito na data de dep6s1to
e no caso de notificações de aplicação provisória, nos termos
d~s provisões do parágrafo 1 do artigo 37.
--

ARTIG039
Adesdo
Poderão aderir a este Acordo os Goverrios de todos os
Estados, nas condições es~puladas pelo Conselho. A adesão
será efetuada mediante o depósito d~ u_rn instn~_91_en~to_de_a~~-
são junto ao depositáiíO. Do instrumento de adesão constará
que o Governo aceita todas as condições _estipuladas pelo
Conselho.
ARTIG040
Retirada
1. Todo Membro poderá retirar-se deste Acordo a qualquer momento após sua entrada em vigor~ m~_dia~t~ notificação porescritC:>"da retirada junto ao depositári_o. Tal_Membro
informará simultaneamente o Conselho da decisão que haja
tomado.
2. A retirada nos termos deste artig? torna-se efet.iVa
30 dias a contar da data cm que o depositá no tenha_ r~ce_b1do
a notificação.
o

--

ARTIGO 41
Exclusão
Se o Conselho julgar que um MeJ!l?ro infrin~iu as ~briga_
ções decorrentes deste Acordo, e dec1du que talmfraçao prejudica seriamente o funcionamento deste -~coE?o, pode, por
voto especial, excluir tal Membro da Orgamzaç~o. ~ Conselho
notificará imediatamente essa decisão ao depositá no. ~oventa
dias após a decisão do Conselho, esse M~~~bro d~1xará de
pertencer à Organização.
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1. O Conselho determinará a liquidação de contas com
todo Membro que se retire deste Acordo ou seja excluído
da Organização ou que, por outra razão, tenha deixado de
pertencer a este Acordo. A Organização reterá quaisquer
importâncias já pagas pelo Membro, o qual ficará obrigado
a pagar quaisquer Importância que deva à Organização.
2. Quando este Acordo expirar, qualquer Membro
mencionado no parágrafo 1 deste artigo não terá direito a
qualquer parcela resultante da liquidação ou de outros haveres
da Organização; tampouco será responsável por qualquer deficit que possa incorrer a Organização.
ARTIG043
-Emenda

1. O Conselho, por voto especial, pode recomendar aos
Membros urna emenda deste Acordo. O Conselho pode fixar
um prazo ao fim do qual cada Membro deverá notificar o
depositário de que aceitou a emenda. A emenda entrará em
vigor 100 dias após haver o depositário recebido a notificação
de aceitação de Membros que detenham pelo menos 850 dos
v_otos totais dos Membros exportadores e representem pelo
menos três quartos desses Membros, e de Membros que detenham pelo menos 800 dos votos totais dos Membros importadores e representem pelo menos três quartoS desses Membros,
ou em data posterior que o Conselho determine por voto
especial. O Conselho pode fixar um prazo dentro do qual
cada Membro notificará ao depositário sua aceitação da emenda, a qual será considerada como retirada se, transcorrido
tal prazo, a emenda não houver entrado em vigor. O Conselho
fornecerá ao depositário as informações necessárias para determinar se as notificações de aceitação recebidas são suficien_ _
__
tes para que a emenda entre em vigor. _
2. Todo Membro em cujo nome não se tenha feito notificação de aceitação de uma emenda, antes da data em que
tal emenda entrar em vigor, deixará de participar deste Acor-_
do, a menos que o Conselho aceite as explicações prestadas
por esse Membro no sentido de que não consegui!-' obter
a aceitação a tempo, devido a dificuldades para concluir seus
procedimentos constitucionais e decida prorrogar, com respeito a tal Membro, o prazo fixado para a aceitação. Esse Membro não estará obrigado pela emenda até que tenha notificado
sua aceitação da mesma.
ARTJG044
Vigência, prorrogação e terminação
1. Este- Acordo permanecerá em vigor até 31 de dezembro de 1986, a menos que seja prorrogado nos termos do
parágrafo 2 deste artigo ou terminado anteriormente de con~
formidade com o parágrafo 3 deste artigo.
2. O Conselho pode, por voto especial, prorrogar este
Acordo anualmente. Um Membro que não aceite a prorro-gação deste Acordo deverá informar o Conselho a esse respeito, deixando de participar deste Acordo a partir do início
do período de prorrogação.
3. O Conselho, por voto especial, pode a qualquer momento dar por terminado este Acordo, a partir da data e
nas condições que estabeleça.
4. Ao término deste Acordo, a Organização permanecerá em existência pelo tempo que for necessário para executar
sua liquidação, exercendo os poderes e funções que sejam
necessários para ta] finalidade.
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5. O Conselho notificará o depositário sobre qualquer
ação adotada nos termos do parágrafo 2 e do parágrafo 3
deste artigo.

ARTIG045
Medidas transitórias
O orçamento administrativo da Organização -para o ano
de 1985 será aprovado pelo Conselho em caráter provisório,

conforme o disposto no Acordo Internacional do Açúcar de
1977, em sua última sessão regular de 1984, sujeito a aprovação
final pelo Conselho nos termos deste Acordo, em sua primeira

sessão de 1985.

ANEXO B
Lista de patses importadores e atribuiçllo de votos
para os flm do artigo 38
Arábia Saudita •.••.............. 33
Bulgária .............................. I O
Canadá ················-·····-·- 61
Chile .................................... 19
Egito ................................... 45
Espanha ................................ 5
Estados Unidos
da América ...................... 216
Finlândia .............................. 8
Iraque ............................._ 42
Israel ................................... 17
Japao ................................ 149
Lfbano .................................. 5

Em testemunho do que, os abaixo-assinados, devidamente autorizados para isso, depositaram suas assinatUras sobre
-este Acordo nas datas indicadas.
Elaborados em Genebra, ao quinto dia qe julho, de_ rpjl
novecentos e oitenta e quatro, os teXtos deste Acordo em
árabe, inglês, francês, russo e espanha:~ são c<;msiderados igualmente autênticos. O texto autêntico deste Acordo em chinês
será estabelecido pelo depositário- e. s_i!Din~t_ido à adOçao de __ _
todos os signatários e Governos dos que tenham aderido a
este Acordo.

ANEXO A
Lista de Paf.ses exportadores e atribuiçSo de votos
para os fins do artigo 38

África do Sul ..................... 31
Argentina .....................•.•••. ~24
Autrália .............................. 87
Áustria ··········-·········-·-········ 5

Barbados .............................. 5
Belize .................................... ~5
Bolfvia ................................... 5
Brasil ................................. 11 O
camarao ............................... 5
Colômbia ............................ 13
Comunidade EconOmica
Européia .......................... 190
Congo ............................~..... 5
Costa do Marfim ................ 5
Costa Rica ........................... 5

Kênia ............................... - 5
Madagascar ....................•... 5
Maláui ....••.........................•. 5
Maurício .............................. 8
México··········----······:. 10
Moçambique ......•.••••••....•.... 5
Nicarágua ............................ 5
Paquistlio ............................ 5
Panamá ................................ 5
Papua Nova Guiné ........... 5
Paraguai ............................. 5
Peru ...................................... 5
PolOnia ................................ 7
Rep. Dominicana ········-- 30
Romênia .............................. 5

Cuba .................................. 128

São Cristovão e Nevis ...... 5

El Salvador ......................_ 5
Equador ............................... 5
Etiópia .................................. 5
Fiji ...............................- . 12
Filipinas .............................. 51
Gabâo ................................... 5
Guatemala ......................... 11
Guiana ............................._ _5
Haiti ...................................... 5
Honduras ······--·-··-- 5
Hungria ................................ 5
Indonésia .............................. 5
lndia .................................... 39
Juguslávia ............................. 6
Jamaica ................................. 5

Suazilândia ......................... 5
Sudao ······---··--····-- 5
Tailândia ····----····· 51
Tanzânia ............................. 5
Trinidade e Tobago .......... 5
Uganda ................................ 5
Uruguai ............................... 5
Venezuela ........................... 5
Zimbabue ............................ 7

1.000

Sábado 14 9339

Marrocos ...........................
Nova 7.elândia .................
Noruega ............................
República da Coreia ......

20

12
I2
32

República Democrática

Alemá ..
·---- 6
Senegal ................................ 5
Sri Lanka .......................... 16
Suécia -······························--5
Sufça ---··············-····· 12
Umáo das República.
SoVJét!cas ·········-···-·-·- 270

l.OOC
RELAÇÃO DOS PAíSE:S SIGNATÁRIOS
Exportadores
África do Sul
Argentina
Austrália
Barbados
Belise
Bolívia
Brasil
Colômbia
Comunidade Económica Eufopéül

Congo
Costa do Marfim
Costa Rica

Cuba
~Equador

El Salvador
Fijí
Filipinas
Guatemala
Guiana
Honduras

Hungria
Índia
Jamaica

Maláui
Maurício
México
Nicarágua
Panamá
"Papua·Nova Guiné
Paquistão
Paraguai
Peru
República Dominicana

República Malgache
São CristóvãO-Nevis
Suazilândia
Tailândia

Trinidad e Tobago
Uganda
Zimbábue
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Noruega

Importadores

Suécia

República Árabe do Egito
República da C:oréia

Canadá
Estados Unidos da América
Tailândia
Japão

Federal,

Dezembro de 1991

República Democrática Alemã
-União Soviética

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado
termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATiVO No 225, DE 1991

no~

Aprova o texto do Protocolo Adicional ao Convênio Cultural entre a República Federativa do Brasil e a República Oriental do Uruguai na área de Rádio e Televisão, celebrado
em Montevidéu, em 14 de agosto de 1985.
O Congresso Nacíonafdecreta:
.Art. 1' É aprovado o texto do Protocolo Adicional ao Convênio Cultural entre a República
Federativa do Brasil e a República Oriental do Uruguai na área de Rádio e Televisão, celebrado em
Montevidéu, em 14 de agosto de 1985.
Parágrafo único. Estão sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer a tos de que possam
resultar revisão total ou parcial do Protocolo, bem como aqueles que se destinem a estabelecer ajustes
complementares.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 12 de dezembro de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente.

PROTOCOLO ADICIONAL AO CONVêNIO
CULTURAL ENTRE O GOVERNO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
E o-GOVERNO DA REPÚBLICA
ORIENTAL DO URUGUAI,
NA ÁREA DE RÁDIO E TELEVISÃO
O Governo da República Federati~a dÕ Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai_,. doravante denominados uPartes Contratantes",
Visando a adaptar à nova realidade continental, mor-

mente no que tange ao desenvolvimento dos meios de comunicação de massa, os termos do Convênio Cultural assinado
em Montevidéu, a 28 de dezembro de 195ti, ratificado pelos
respectivos congressos nacionais, e em vigor_ desde 14 de junho

de 1968;
Tendo presente o espírito do Tratado de Amizade; Coo~
e Co~ércio, subscrito em Riyera_ _a_l2 de junho de

peraç~o

1975;
Atentos ã necessidade de serem esses meios utilizados
para o melhor conhecimento dos povos, e reg-istrando com
satisfação os progressos obtidos na aplicação do Artigo X
do Convênio Cultural,
Convieram no seguinte:

ARTIGO I
Estabelecer, por meio do presente Protocolo, um
ma de cooperação no campo de Rádio e Televisão.

progra~

ARTIGO II
O Governo da República Federativa do Brasil desígna
como responsável pela formulação de projetes dentro do presente programa a "Fundação Centro Brasileiro de Televisão

Educativa (FUNTEVE)", e o Governo da República Oriental
do Uruguai designa, com a mesma finalidade, através do Mi~
nistério de Educação e Cultura, o "Serviço Oficial de Difusão,

Rádio, Televisão e Espetáculos (SODRE)", sem prejufzo do
encorajamento ã expansão dos contatos mantidos na área privada.

ARTIGO lU
Sob a coordenação da FUNTEVE, outras fundações ou
entidades vinculadas a órgãos Governamentais e Integrantes

do Sistema Nacional de Radiodifusão Educativa (SINREDf
da República Federativa do Brasil poderão colaborar na execução do Programa de Tr~l?alho referido no Artigo V.

ARTIGO IV
As Partes Contratantes selecionarão as áreas geográficas
onde deverão ser realizados os programas, bem como os setores de cooperação que deverão ser explorados, o conteúdo
dos programas e determinarão, ainda, o modo de sua execução.

ARTIGO V
A cooperação mencionada no artigo I se desenvolverá
em áreas de competência das entidades a serem oportunamente designadas mediante;
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a) intercâmbio de informações e experiênciãs;
b) intercâmbio de técnicos;
c) programação de estágios para treinamento de pessoal;
d) organização de semináiiOS; cursos e conferências;
e) fornecimento de programas de televisão de caráter
cultural, científico e educativo;
f) fornecimento de programas de rádio;
g) realização de programas conjuntos; e
h) qualquer outra modalidade convencionada pelas Partes Contratantes.
-

ARTIGO VI
1. Caberá às Seçóe~ Braspeira e lJruguaia da Comissão
Geral de Coordenação-c::riada pelo Tratado de Amizade, Cooperaçãu e·Cométcio; celebrado entre os dois países em Rivera,
em 1975, analisar, programar, coordenar e avaliar a execução
dos projetas previstos neste Protocolo, bem como propor às
Partes ~s medidas que julgarem pertinentes.
2. _Sem prejuízo do previsto no item 1 deste Artigo,
cada uma das Partes Confrãtantes poderá, a qualquer momento, apresentar à outra através dos canais diplomáticos usuais,
solicitações relativas ã aplicação deste Protocolo.
As Partes Contratantes poderão complementar o presente Protocolo através de contratos ou qualquer outra forma

__ _

ARTIGO VIII
1. O presente Protocolo entrará em vigor uma vez cumpridas as formalidades legais requeridas pela legislação das
Partes Contratantes. Será válido por Uin período de 4 anos,
renovável automaticamente, por períodos idênticos, a menos
que uma das Partes Contratantes notifíque à outra por escrito,
por via diplomática, três meses antes do término da vigência,
sua intenção de denúnciá-lo.

-c_--2. Qualquer das Partes Contratantes poderá solicitar,
igUalmente por escrito e por via diplomática, a revisão total
Ol!- parcial deste Protocolo.
3. As disposições-revistas, ou emendadas, por consentí-mento mútuo, por via diplomática, entrarão em vigor na data
de sua aprovação pelas Partes Contratantes e não afetarão,
em_princfpio, os p~o~ramas em execuçiio.--- FeitO-em Monte~idé~. aoS dias do mês de agosto de 1985,
em _dois exemplares originais, n-OS idiomas português e espanhol, fazendo ambos os textos igualmente fé.
Pelo Governo da Repúbli~ Federativa do Brasil. -Ola-

ARTIGO VII
de Ajuste.
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c

.

__

vo Egydio Setubal

.Pelo Governo da República Orientai do Uruguai. - Enrique lglesias.
_

Faço saber que o COrigresso:Nacional aprovou, e eu, MauroBúlevides, Presidente do Senad.o
Federal, nos termos do art. 48, item 28-do Regimento Interno, promulgo o· seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 226, DE 1991
Aprova os textos d.o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e do Pacto
Internacional ·sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos aprovados, junto com
o Protocolo Facultativo relativo a esse último Pacto, na XXI Sessão (1966) da Assembléia
Geral das Nações Unidas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1' São aprovados os textos do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e do
Pacto Internacional sobre Direitos Económicos-, Sôciais e Culturais, ambos aprovados, junto com o -Protocolo
Facultativo relativo a esse último Pacto, na XXI Sessão (1966) da Assembléia Geral das Nações Unidas.
Art. 2' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. -·
Senado Federal, 12 de dezembro de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente.

PACTO INTERNACHJNAL -SOBRE DIREITOS
ECONÓMICOS, SOLJA!S E CULTURAIS
PREÁMBULO
Os Estados Partes-do presente-Pacto,

. _,

Considerando que, em conformidade com os princípios
proclamados na Carta das Nações Unidas, o reconhecimento
da dignidade inerente a todos os membros da família humana
e dos seus direitos iguais e inaJienáveís conStitui o f1:1ndamento
da liberdade, da justiça e da paz no mundo,

Reconhecendo que esses- direitos decorrem da dignidade
inerente à ·pesSoa humana,
Reconhecendo que, em conformidade com a Declaração
Universal dos Direitos do Homem, o ideal do ser humano
livre, liberto do temor e da miséria, não pode ser realizado
a menos que se criem condições que permitam a cada um
gozar de seus direitos económicos, sociais e culturais, assim
como de seus direitos civis e políticos,- ·
Co,11siderando que a Carta das Nações Unidas impõe aos
I;~~_a~os a obrigação de promover o re-speito universal e efetivo
dos direitos e das Jiberdade_s do homem,
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Compreendendo que o indivíduo, por ter deveres para
com seus semelhantes e para com a coletividade a que pertence, tem a obrigação de lutar pela promoção e observância
dos direitos reconhecidos no presente Pacto,
Acordam o seguinte: _
PARTE I
ARTIGO I'
1. Todos os povos têm direito â autodeterminação, Em
virtude desse direito, deterill.inam livremente seu estatuto político e asseguram livremente seu desenvolvimento económico,
social e cultural.
2. Para a consecução de seus objetivos, todos os povos
podem dispor livremente de suas riquezas e de seus recursos
naturais, sem prejuízo -das obrigações decorrelj.tes da cooperação económica internacional, baseada no princfpio do proveito mútuo, e do Direito Internacional. Em cas.o algum poderá um povo ser privado de seus próprios meios de S!-Jbsistência.
3. Os Estados Partes do presente Pacto, inclusive aqueles
que tenham a responsabilidade de administrar territórios nãoautónomos e territórios sob tutel&, deverão promover o exercício do direito à autodeterminação e respeitar esse direito,
em conformidade com as disposições da Carta das Nações
Unidas.
PARTE II
ARTIG02>
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vamente com o objetivo de favorecer o bem-estar geral em
uma sociedade democrática.
ARTIGO 5'
1. Nenhuma das disposições do presente Pacto poderá
:ser interpretada no :sentido de reconhecer a um Estado, grupo
ou indivíduo qualquer direito de dedicar-se a quaisquer atividades ou de praticar quaisquer atas que tenham por objetivo
destruir os direitos ou liberdades reconhecidos no presente
Pacto ou impor-lhes limitações mais amplas do que aquelas
nele previstas.
2. _Não se admitirá qualquer restrição ou suspensão dos
direitos huinanos fundamentais reconhecidos ou vigentes em
qualquer país em virtude de leis, convenções, regulamentos
ou costumes,_ sob pretexto de que o presente Pacto não os
reconheça ou os reconheça em menor grau.
PARTE III
ARTIGO 6'
1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o
direito ao trabalho, que compreende o direito de toda pessoa
de ter a possibilidade de ganhar a vida mediante um trabalho
livremente escolhido ou aceito, e tomarão medidas apropriadas para salvaguardar esse direito.
.
- 2. As medidas que cada Estado Parte do presente Pacto
tomará a fim de assegurar o pleno exercíci() _desse direito
deverão incluir a orientação e a formaçâo técnica e profissional, a elaboração de programas, normas e técnicas apropriadas para assegurar um desenvolvimento económico, social
e cultural constante e o pleno emprego produtivo em condições
_que salvaguardem aos indivíduos o gozo das liberdades políticas e económicas fundamentais.

1. Cada Estado Parte do presente Pacto compromete-se
a adotar medidas, tanto por esforço próprio cô_~O- pela assistência e cooperação interna.cion~is, principalme_rite nos planos
económico e técnico, até o máxlmü'"de seus recursos disponíveis, que visem a assegurar, progressiv~_ente,_ por todos
os meios apropriados, o pleno exercício dOs direitos reconhecidos no presente Pacto, incluindo, em particular, a adoção
de medidas legislativas.
-=~-- -----~-- -- -ARTIGO 7•
2. Os Estados Partes do presente Pacto compronietem-:se
a garantir qu-eoos direitos nele enunciados ..se ~xerc.erão sem
discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexó, língua,
bsEStaCiOSPartesdopresentePactoreconhecemodireito
religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional de toda pessoa de gozar de co~dições de trabalho justas e
ou social situação económica nascifnento ou qualquer outra favoráveis, que assegurem especialmente: _
:
situação.'
' __
_ -·- ····~~-~ __ ~ --~=-~-"a) ..Uma r_emuneração que proporcione, no mínimo, a
_
_ . _
__
3. Os países em desenvolvimento, levando devidamente todo~ os trabalh~dore~: . _
em consideração os direitos humanos e a situação econômica
1) um salár~o eqmtativo e uma remu~e~aç~o Igual po_r
nacional, poderão determinar em que medida garantirão os um trabalho de Igual valo::_, sem qualquer .dtstmçao; ~n::parti
direitoS económicos-feconhecido:s no presente P?_cJo àquelc~s colar, as ~ul~ere~ deve_rao ter a garantia de cond1çoes de
que não sejam seus naciOilais. · - · - -- - ' • "· - ''
trabalho nao mfertores as dos homens e perceber a mesma
o
remun~raç~o que eles por trabalho igual;
ARTIGO 3ii) uma existência decente para eles e suas famJ1ias~ em
conformidade com as disposições do presente Pacto;
- b) A segurança e higiene no trabalho;
Os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se
c) _Igual oportunidade para todos de .serem promovidos,
a assegurar a homens e mulheres_ igualdade no gozo de todos
os direitos económicos, sociais e culturais enumerados no pre- em seu trabalho, â categoria ~uperior _que lhes corresponda,
sem outras-_consideraçóes que as de tempo de trabalho e capasente Pacto.
cidade; _
_ _ ___ _
d) O descanso, o lazer, a limitação razoável das_ h_o_ras
ARTIG04'
de trabalho e férias periódicas remuneradas, assim como a
remuneração dos feriados.
Os Estados Partes do pres-ente Pac~q_ reconhecem que~
ARTIGO 89
no exercício dos direitos assegurados em conformidade com
o presente Pacto _pelo Esta~9, este poc!_erª ~'!b~eter tais direi-_
tos unicamente às limiiações--estábele"cidas ·em lei, somente
L Os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se
na medida compatível com a natureza desses direitos-e exclusi-- a garantir:
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a) O direito de toda pessoa de fundar com outros sindicatos e de filiar-se ao_sindicato de sua escolha, sujeitando-se
unicamente aos estatutos da organização interessada, com o
objetivo de promovere de proteger seus interesses económiCos
e sociais. O exeicício desse direito Só poderá se-r objeto das
restrições previstas em lei e que sejam necessánas-, em Urna
sociedade democrática, no interesse da segurança nacional
ou da ordem pública, ou para proteger os direitos e as liberdades alheias;
b) O_direito dos sindicatos de formar federações ou confederações nacionais e o direito destas de formar Qrganizações
sindicais internacionais ou de filiar-se às mesmas.
c) O direito dos sindicatos de exercer livremente suas
atividades, sem quaisquer limitações além daquelas previstas
em lei e que sejam necessárias, em urna sociedade democrática, no interesse da segurança nacional ou da ordem pública,
ou para proteger os direitos e as liberdades das demais pessoas:
d) O direito de greve, exercido de conformidade_ c()m
as leis de cada país.
2. O presente artigo não impedirá que se submeta a restrições legais o exercício desses direitos pelos membros das forças
armadas, da polícia ou da administração pública.
3.- Nenhuma das disposições do presente artigo permitirá
que os Estados Partes da Convenção de 1948 da Organização
Internacional do Trabalho, relativa à liberdade sindical e à
proteção do direito síndical, venham a adotar medidas legislativas que restrinjam- ou a aplicar a lei de maneira a restringir
-as garantias previstas na referida Convenção~_
ARTJG09'
Os Estados Partes dO presente Pacto recorihecem o direito
de toda pessoa à previdência social, inclusive ao seguro social.
ARTIGO 10
Os Estados Partes do pr_esente Pacto reconhecem que:
L Deve-se conceder à família, qUe eo eleriieiitõ natural
e fundamental_ da sociedade, a mais ampla proteção e· assistência possíveis, especíãlffiente p-ara a sua constituição e enquanto
ela for responsável peta criação e educação dos filhos. O matrimônío- dever ser contraído com o livre consentimento dos
futuros cônjug-es. -------.-.---- -2. Deve-se conCeder proteção especial às lnães pol- unl
período de tempo razoável antes e depois do parto. Durante
esse período, deve-se conceder às mãos que trabalham licença
remunerada ou licença acompanhada de benefícios previdenciários adequados.
3. Devem-se adotar medidas especiais de proteção e
assistência em prol de_ todas_ as crianças e adolescentes sem
distinção alguma por-m-Otfvõ de filiação ou qualquá ~Ut"ia
condição. Devem-se proteger as crianças e adolescenh:s contra
a exploração económica e social. O emprego de c-rTãi{ÇriS_e_
adolescentes em trabalhos que lhe sejam nocivos à moral e
â saúde ou que lhes façam correr perigo de vida, ou ainda
que lhes venham a prejudicar o desenvolvimento nonnal será
punido por lei.
'
Os Estados devem também estabelecer limites de idade
sob os_quais fique proibido e punido por lei o emprego assalariado da mão-de-obra infantil.
ARTIGO 11
1. OS Estados Partes- do presente PaCto recCirlhe-cêin ·
o direito de toda pessoa a um nível de vida- adequadO ,Parasi próprio e sua_ família, -inCfusive à aliffientação", VeStíriteuta ·
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e moradia adequadas, assim como a -uma melhoria contínua
de suas condições de vida. Os Estados Partes tomarão medidas
apropriadas para assegurar a consecução desse direito, reconhecendo. nesse sentido, a importância essencial da cooperação internacional fundada no livre consentimento.
2. Os Estados Partes do presente Pacto, reconhecendo
o direito fundamental de toda pessoa de estar protegida contra
a fome, adotarão, individualmente e mediante cooperação
internacibnal, as medidas, inclusive programas concretos, que
se façam necessárias para:
a) m~Jhorar os métodos de produção, conservação edistribuição 9e gêneros alimentíc~oS pela plena utilização dos
conhecimentos técnicos e científicos, pela difusão de princípios
de ~du_cação nutricional e pelo aperfeiçoameritO ou reforma
dos_ regii)Jes agrários, de maneira que se assegurem a exploração e a utilização mais' eficãies dos recursos naturais;
b) assegurar uma repartição eqüitãtiva dOs ·recursos alimentícios mundiais em relação às necessidades, levando-se
-em_.conta os problemas tanto dos países imporfãdõi·es quanto
dos_exportadores de gêneros alimentícios.
ARTIGO 12
1. Os EstadOs_ Partes do presente Pacto reconhecem
o direito de toda pess-oa de desfrutar o mais elevado nível
possível de saúde física e mental.
2. As medidas que os Estados Partes do presente Pacto
deverão adotar como fim de assegurar o pleno exercício desse
direito_ incluirão as medidas que se façam necessárias para
assegUrar:
-~1- a dimin_1,1ição _da.qiOrtiJ).alidade e da mortalidade infantil, bem como o desenvolvimento são das_crianças;
b) a melhoria de todos os aspectos de higíene do trabalho
e do meio ambiente;
-c) a prevenção e o tratamento das doenças epidêmicas,
endêmicas, profissionais e- outras, bem como a luta contra
essas doenças;
d) a criaç;lo de condições que assegurem a todos assistência médica e serviços médicos em caso de enfermidade.
ARTIGO 13
1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem
o direito -de toda pess-oa à educação. Concordam em que
a educação deverá visar ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e do sentido de sua dignidade e fortalecer
o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais.
Concordam ainda em que a educação deverá capacitar todas
as pessoas a participarem efetivamente de uma _sociedade
livre, favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre
todas as nações e entre todos os grupos raciais, étnicos ou
religiosos e promover as atividades das Nações Unidas em
prol da manutenção da paz.
-2. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem
que, com o objetivo de assegurar o pleno exercício desse
direito:
a) a educação primária deverá ser obrigatório _e acessível
gratuitamente a todos;
b) a educação secundária em suas diferentes formas. inclusive a educação secundária técnica e profissional, deverá
ser_ generalizada e tomar-se acessível a todos, por todos os
meios apropriados e~ principalmente, pela implementação
progreSsiva do ensino gratuito;
·
- - -c) a educação de nível superior deverá igualmente tornar':'
se acessível a todoS, com bas_e na capacidade de cada um,
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por todos os meios apropriados e, principalmente, peJa implementação progre~si_v~ _qo ensino grat~ifo;- _ _
d) devcr-se-á fomentar e intensifiCar. na meaidà-Cló PóSSf~
vel, a educação de base para aquelas pessos que rrão:~e~~J?gil-!!_1 __
educação primária ou não concluíram o ciclo completo de
educação primária;
- _ - - e) será preciso prosseguir aifv3:tríerite o·deSenVolvimêiito
de uma rede escolar em todos os níveis de ensino, implementar-se um sistema adequado de bolsas de estudo e melhorar
continuamente as condições materiais do corpo do_cerr~e_.
_
3. Os Esfados PartCs dopreSente_pacto ~omprometem-~e_
a respeitar a liberdã.de dos pais -e, quando for o caso,
dos tutores legais- de escolher para seus filhos escolas distintas
daquelas criadas pelas autoridades públicas, sempre que atendam aos padrões mínimos de ensino prescritos ou aprovados
pelo Estado, e de fazer com que seus filhos venham a receber
educação religiosa ou moral que _esteja de ~C()_rdo com suas__
próprias convicções.
·
· -_ - 4. Nenhuma das disposições do presente artigo poderá
ser interpretada no sentido de restringir a liberdade de indivíduos e de entidades de criar e dirigi"r institUiÇões de ensino,
desde que respeitados os princfpios__ enunciados no parágrafo
1'? do presente artigo e que essas instiuições o_bserv~m _os padrões mínimos prescritos pelo Estado.
ARTIGO 14

Todo o Estado Parte do presente Pacto que, no momento
em que se tornar Parte, ainda não tenha gar~!ltidC?.. em seu
próprio território ou territórios sob sua jurisdição a obrigatoriedade e a gratuidade da educação primárfa, se cOri:tproritete
a elaborar e a ado ta r, dentro de um prazo de dois anos,
um plano de ação detalhado destinado à implementação progre_ssiva, dentro de _um número razoável de- ariOS estabelecido
no próprio plano do princípio da educação -primária obrigatória e gratuita para todos.
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2.a) Todos os relatórios deverão ser encaminhados_ ao
Oi"gaitizaçã9 d-aS Nações Unidas, o qual
enviará cópias dos mesmo ao Conselho Econômico e Social,
para exame de acordo com as disposições do presente Pacto;
b) o Secretário-Geral da O_rganizaÇão das Nações Unidas
e_IJ.caminhará também ãs agências especializadas cópias dos
relatórios - ou de todas as partes pertinentes dos mesmos
-enviados pelos Estados Partes do presente Pacto que sejam
igualmente membros das referidas agências especializadas,
na medida em que os relatórios, ou partes deles, guardem
relação com questões que sejam da competência de tais agên~
cias, nos termOs de seus respectivos instrumentos constitutivos.
Secret~riq_~qefal"â3

ARTIG017

1. Os Estados Partes do presente Pacto apresentarão
seus relatórios pOr etapas, segundo um programa a ser f:Stabelecido pelo Conselho Econômico e Social no prazo de um
ano a contar da data da entrada em vigor do presente Pacto,
apóS "Cõnsulta aos Estados Partes e às agências especializadas
interessadas.
-- 2. Os-relatórios poderão indicar os fatores e as dificuldades que prejudiquem o pleno cúmprimento das obrigaçõs
previstas no presente Pacto.
3.. Cãso as informaçõeS pertinentes já tenham Sido encaminhadas â Organização das Nações Unidas ou a uma agência
especializada por um Estado Parte, não será necessário reproduzir as referidas informações, sendo suficiente uma referência
precisa às mesmas.
ARTIGO 18

Em virtude das responsabilidades que lhe são conferidas
pela Carta das Nações Unidas no domínio dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, o Conselho Económico
e Social poderá concluir acordos com as agêncis especializadas
ARTIGO 15
sobre a apresentação, por estas, de relatórios relativos aos
1. Os Estados Partes ·cto presente Pacto reconhecem progressos realizados quanto ao cumprimento das disposições
do presente Pacto que correspondam ao seu campo de atividaa cada indivíduo o direito de:
- Q_es. 0-s. rc;::latórios poderão incluir dados sobre as decisões
__
a) participar da vida cultural;
e recomendações referentes ao cumprimento das disposições
b) desfrutar o progresso_científico -e suãS ã.plicações;
c) beneficiar-se da proteção dos intere~ses morais e ma,t_e- _dQ_ presente Pacto adotadas pelos órgãos competenste das
riaiS decorrentes de todã- a produção científica, literária o_u agências especializadas.
artística de que seja a~tor.
_____ _
2~-- As medidas que os Estados Partes do Presente Pacto
ARTIGO 19
deverão adotar com a finalidade de assegurar o pleno exercício
desse direito incJuíião aquelas necessárias à conservação, ao
.O Çqnselhq E_conómico. e S.ocial poderá encaminhar à
desenvolvimento e à difusão da ciéncia e da cuJiu.ra. -~·~ _ -_· __ Comissão_d_e_Direito.s Humanos, para fins de estudo e de

3 ... Os Estados Partes do presente Pacto comprometemse a respeitar a liberdade indispensável à pesquisa científica
e à atividade criadora.
4. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem
os benefícios que derivam do fomento e do desenvolvimento
da cooperação e das relações internacionais no domínio da
ciência e da cultura.
PARTE IV
ARTIGO 16

"~c~~e~dação

de ordem geral, ou para iitfotmação, caso julge
apropriado, os relatórios concernentes aos direitos humanos
que apresentarem os Estados nos termos dos artigos 16 e
17 e aqueles concernentes aos direitos humanos que apresentarem as agências especializadas nos termos do artigo 18.
ARTIGO 20

Os Estados Partes do presente Pacto e as agências especializadas interessadas poderão encaminhar ao Conselho Econó1. Os Estados Partes do presente Pacto comprometem-_ mico e Social comentários sobre qualquer recomendação de
se a apresentar, de acordo com as disposições da presente ordem geral feita em virtude do artigo 19 ou sobre qualquer
parte do Pacto, -relatórios sobre as medidas que tenham adota- referência a uma recomendação de ordem ger<~:l que_ venh!
do e sobre o progresso realizado com o objetivo de assegurar a constar de relatório da Comissão de Direitos Human<is ou·
de qualquer documento mencionado no referido relatório. ·
a observância dos direitos reconhecid~s no Pacto.

Dezembro de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Sábado 14 9345

Pacto ou a ele aderido do depósito de _cada instrumento de
ARTIGO 21
O Conselho Económico e Social poderá apresentar oca- ratificação ou adesão.
sionalmente à Assembléia~Geral relatórios que contenham
ARTIG027
recomendações de caráter geral bem como resum_o das infor1. O presente Pacto entrará em vigor três meses após
mações recebidas dos Estados Partes do presente Pacto e a data do depósito, jurito ao Secretário-Geral da Organização
das agências especiãlízadas sobre as medidas adotadas e o das Nações Unidas, do trigésimo-quinto instrumento de ratifiprogresso realizado com a finalidade de assegurar a obser- cação ou ~desão ._
_
vância geral dos direitos iecO_nhecidos no presente Pacto.
2. Para os Estados que vierem a ratificar o presente
.Pacto_ ou a ele aderir após o depósito do trigésimo-quinto
ARTIG022
O Conselho EconómicO e Social poderá levar ao conheci- instrumento de ratificação ou adesão, o presente Pacto entrará
mento de outros órgãos da Organização-das Nações Unidas, em vigor três meses após a data do depósito, pelo Estado
de seus órgãos subsidiários e das agências especializadas inte- em questão, de seu instrumento de ratificação ou adesão.
ressadas, às quais incumba a prestação de assistência técnica,
quaisquer questões suscitadas nos relatórios mencionadOs nesARTIG028
ta parte do presente Pacto que possam ajudar essas entidades
Aplicar-se-ão as disposições do presente Pacto, sem quala pronunciar-se, cada uma dentro de sua esfera de compe- quer limitação ou exceção, a todas as unidades constitutivas
tência, sobre a conveniência de medidas internacionais que dos Estados federativos.
possam contribuir para a implementação efetiva e progressiva
ARTIG029
do presente Pacto.
1. Qualquer Estado Parte do -presente Pacto poderá proARTIG023
por emendas e depositá-las junto ao Secretário-Geral da OrgaOs Estados Partes do presente Pacto concordam em que nização das Nações Unidas. O Secretário-Geral comunicará
as medidas de ordem internacional destinadas a tornar efetivos todas as propostas de emenda aos Estados Partes do presente
os direitos reconhecidos no referido Pacto, incluem, sobre- Pacto-, pedindo~lhes que o notifiquem se desejam que se cOntudo, a conclusão de convenções, a adoção de recomendações, voque uma conferência dos Estados Partes destinada a examia prestação de assistência técnica e a organização, em conjunto nar as propostas e submetê-las a votação. Se pelo menos um
com os governos interessados, e no intuito de efetuar consultas _ terço dos Estados Partes se manifestar a favor da referida
e realizar estudos, de reuniões regionais e de reuniões técnicas. convocação, o Secretário~Gera1 cOnvocará a conferência sob
os auspíCios da Organização das Nações Unidas. Qualquer
ARTIGO 24
Nenhuma das disposiçõeS do presente Pacto poderá ser emenda adotada pela maioria dos Estados Partes presentes
interpretada em detrimento das disposiçOes -da Carta das Na- e votantes na conferência será submetida â aprovação da Asções Unidas ou das constituições das agências especializadas, sembléia-Geral das Nações Unidas.
2. --Tais emeiid3s entrarão em vigor quando aprovadas
as quais definem as responsabifidades respectivas dos diversos
órgãos da Organização das Nações Unidas e agéncias especia- pela Assembléia-Geral das Nações Unidas e aceitas, em conlizadas relativamente às matérias tratadas no presente Pacto. formidade com seus respectivos procedimentos constitucion~s, por uma maioria de dois terços dos Estados Partes no
ARTIG025
presente Pacto.
3. Ao entrarem em vigor, tais emendas serão obriga~
Nenhuma das disposições do presente Pacto poderá ser
interpretada em detrimento do direito inerente a todos os tórias para os Estados Partes que as aceitararri, ao passo que
povos de desfrutar e utilizar plena e livremente suas riquezas os demais Estados Partes permanecem obrigados pelas disposições do presente Pacto e pelas emendas anteriores por eles
e seus recursos naturais.
aceitas.
PARTE V
ARTIGO 30
ARTIG026
Independentemente das noti[icações previstas no pará1. O presente Pacto está aberto à assinatura de todos grafo 59 do artigo 26, o Secretário-G~ral da Organização das
os Estados membros da Organização das Nações Unidas ou Nações Unidas comunicará a todos os Estados mencionados
membros de qualquer de suas agéncias especializadas, de todo no parágrafo 1• do referido artigo:
Estado Parte do Estatuto da Corte Internacional de Justiça,
a) as assinaturas, ratifi.CãÇôes e adesões recebidas em conbem como de qualquer outro Estado convidado pela Assem- formidade com o artigo 26;
bléia-Geral das Nações Unidas a tornar-se Parte do presente
b) a data de entrada em vigor do Pacto, nos termos__ do
Pãcto.
-- -art. 27, e a data de entrada em vigor de quaisquer emendas,
2. ~O presente Pacto está sujeito a ratificaçãO. Os instru- nos termos do artigo 29.
-mentos de ratificação serão depositados junto ao SecretárioGeral da Organização das Nações Unidas.
ARTIGO 31
3-r O presente Pacto está aberto à adesão de qualquer
__ 1. O presente Pacto, cUjoS textos enl chinês, espanhol:
dos Estados mencionados no parágrafo 1" do presente artigo.
4. Far-se-á a adesão mediante depósito do instrumento francês, inglês e russo são igualmente autênticos, serão deposide adesão junto ao SecretáriO-Geral da Organização das Na- tados nos arquivos da Organização das Nações U~idas.
ções Unidas.
- 2. O Secretário-Geral da Organização das Nações Uni5. O Secretário-Geral da OrganiZaÇão das Nações Uni- da.s encaminhará cópias autenticadas do presente Pacto a todos
.das informará todos os Estados que hajam assinado o presente os Estados mencionados no art. 26.
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PACTO INTERNACIONAL SOBRE
DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS
PREÂMBULO
Os Estados Partes do Presente Pacto, considerando que,
em conformidade com os princípios proclamados na Carta
das Nações Unidas, o reconhecimento da dignidade inerente
a todos os membros da família humana e de seus direitos
iguais e inalienáveis consritui o -runda-mcnt_o da liberdade, da
justiça e da paz no mundo,
Reconhecendo que esses direitos decorrem da dignidade
inerente à pessoa humana,
Reconhecendo que, em conformidade com a Declaração
Universal dos Direitos do_ Homem, o ideal do ser humano
livre, no gozo das liberdades civis e políticas e liberto do
temor e da miséria, não pode ser realizado a menos que se
criein as condições que permitam a cada um gozar de seus
direitos civis e políticos, assim como d~ seUS direitos econó~
micos, sociais e cUlturais,
- -----Considerando que a Carta das Nações Unidas impõe aos
Estados a obrigação de promover o respeito universal e efetivo
dos direitos e das liberdades do homem.
Compreendendo que o indivíduo, por ter deveres para
com seus semelhantes e para com a coletivídade que pertence, tem a obrigação de lutar pela promoção e observância
dos direitos reconhecidos no presente Pacto,

a

Acordaram o seguinte;
PARTE I
ARTIGO I
1. Todos os povos têm direito à autodet~rntinaçâo. _Em
virtude desse direito, determinam livremente seu estatuto político e asseguram livremente_ seu desenvolvimento econôrtüco,
social e cultural.
2. Para a consecução de seus objetivos, todos os povos
podem dispor livremente de suas riquezas e de.seus_re_çursos
naturais, sem prejufzo das obrigações decorrentes d~__ç_ooperação económica internacional, baseada no princípio do proveito mútuo, e do Direito Internacional. Em caso algum, poderá um povo ser privado de seus meios de subsistência. .
3. Os Estados Partes do presente Pacto, inclusive aqueles que tenham a responsabilidade de administrar territórios
não-autónomos e territórios sob tutela, deverão promover
o exercício do direito ã autOdeterminação c respeitar esse
direito, em conformidade com as disposições da Carta das
Nações Unidas.
PARTE II
ARTIG02
1. Os Estados Partes do presente !'_?cto comprometemse a respeitar e a gararitii a iodoS os índivíduos que se achem
em seu território e que estejam sujeitos a sua: jurisdição os
direitos reconhecidos no presente Pacto, sem discriminaçãO
alguma por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião
política ou de outra natureza, origem nacional ou social, situação económica, nascimento ou qualquer outra condição.
2. Na ausência de medidas legislativas ou de outra natureza destinadas a tornar efetivos os direitos reconhecidos no
presente Pacto. os· Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a tomar as providências necessárias com vistas a
ado tá-las, levando em consideração sel!S .rt:~pectivos procedimentos constitucionais e as disposições do ·presente Pacto.

3.

Os Estados

Pa~tes

Dezembro de !991
do presente Pacto comprometem-

se a:
a) Garantir que toda pessoa, cujos direitos e liberdades
reconhecidos no presente Pacto hajam sido violados, possa
dispor de um recurso efetivo, mesmo que a violência tenha
sido perpetrada por pessoas ·que agiam no exercício de funções
oficiais;
b) Garantir que toda pessoa que interpuser tal recurso
terá seu direito determinado pela competente autoridade judicial, administrativa ou legislativa ou por qualquer outra autoridade competente prevista no ordenamento jurídico do Estado
em questão; e a desenvolver as possibilidades de recurso judicial;
_
c) Garantir o cumprimentO, pelas autoriâãdes comP:e·
tentes, de qualquer decisão que julgãr procedente tal recurso.
ARTIG03
Os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se
a assegurar a homens e mulheres igualdade no gozo de todos
os direitos civis e políticos enunciados no presente Pacto;
ARTIG04
1. Quando situaçõ"es excepcionais ameacem a existência
da nação e sejam proclamadas oficialmente, os Estados Partes
do presente Pacto podem adotar, na estrita medida exigida
pela situação, medidas que suspendam as obrigações decorrentes do presente Pacto, desde que tais rned.idas não sejam
incompatíveis com as demais obrigações que lhes sejam impos~
tas pelo Direito Internacional e não acarretem discriminação
alguma apenas por motivo de raça, cór, sexo, língua, religião
ou origem social.
2. A disposição precedente não autoriza qualquer_su~
pensão dos artigos 6, 7, 8 (parágrafos I e 2), 11, IS, 16 e
18.

3. Os Estados Partes do presente Pacto que fizeram
uso do direito de suspensão devem comunicar imediatamente
aós outros Estados Partes do presente Pacto, por intermédio
do Secretário-Geral da -orgãníZaÇ-ão das Nações Unidas, as
disposições que tenham suspenso, _bem como os__ motivos de
tal suspensão. Os Estados Partes deverão fazer uma nova
com,unicação, igualmente -por intermédio do Secretário-Gáa]
da Organização das Nações Unidas, na data em que terminar
tal suspensão.
ARTIGOS
1. Nenhuma disposição do presente Pacto poderá ·ser
interpretada no sentido de reconhecer a um Estado, grupo
ou indivíduo qualquer direito de dedicar-se a quaisquer atividades ou praticar quaisquer atas que tenham por objetivo
destruir os direitos ou liberdades reconhecidos no presente
-Pacto 9U impor-lhes limitações mais amplas do que aquelas
nele prêvistas.
2. Não se admitirá qualquer restrição ou suspensão dos
direitos humanos fundamentais reconhecidos ou vigentes em
qualquer Estado Parte do presente Pacto em virtude de leis,
convenções, regulamentos ou costumes, sob pretexto de que
o presente Pacto não os reconheça ou os reconheça em menor
grau.
PARTE III
ARTIGO 6
1. O direito à vida é inerente à pessoa humana. ·Este
direito deverá ser protegido pela lei. Ninguém poderá ser
arbitrariamente privado de sua vida.
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2. Nos países em que a pena de morte não tenha sido
abolida, esta poderá ser imposta apenas nos cas-os de crimes
mais graves, em conformidade com a legislação vigente na
época em que o crime foi cometido e que não esteja em
conflito com as disposições dos presente Pacto, Oem com a
Convenção sobre a Prevenção c a Punição do~Crlme de GenQcídio. Poder-se-á aplicar essa pena apenas em decorrência
de uma sentença transitada em julgado e proferida por tribunal
competente.
3-. Quando a privação da vida constituir crime de genocídio, entende-se que nenhuma disposição do presente artigo
autorizará qualquer Estado Parte do presente Pacto a eximirse, de modo algum, do cumprimento de qualquer das obrigações que tenha assumido em virtude_ das disposições da Convenção sobre a Prevenção e a Punição do Crime de Genocídio.
4. Qualquer condenado à morte terá o direífo de pedir
indulto ou comutação da pena. A anistia, o indulto ou a comutação da pena poderão ser concedidos em todos os casos.
5. Uma pena de morte não deverá ser imposta em casos
de crimes cometidos por pessoas- menores de 18 anos, nem
aplicada :1 mulheres cm estado de gravidez.
6. Não se poderá invocar disposição alguma do presente
artigo para retardar ou impedir a abolição da pena de morte
por um Estado Parte do presente Pacto.
ARTIGO 7
Ninguém poderá ser submetido a tortura, nem a penas
ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Será proibido, sobretudo, submeter urna pessoa, sem seu livre consentimento, a experiências médicas ou científicas.

ARTIGO 8
1. Ninguém poderá ser submetido à escravidão; a escravidão e o tráfico de escravos, em todas as suas formas, ficam
proibidos.
2. Ninguém poderá ser submetido à servidão.
3. a) Ninguém poderá ser obrigado a executar trabalhos
forçados ou obrigatórios;
b) A alínea a) do presente parágrafo não poderá ser interpretada no sentido de proibir, nos países em-que-certos Crimes
sejam punidos com prisão e trabalhos forçados, o cumprimento _de uma pena de trabalhos forçados, imposta por um
tribunal competente;
c) Para os efeitos do presente parágrafo, não serão Considerados "trabalhos forçados ou obrigatórios";
I) qualquer trabalho ou serviço, não previsto na alínea
b), normalmente exigido de um indivíduo que tenha sido encarcerado em cumprimento de decisão judicial OJ! g__ue, tendo
sido objeto de tal decisão, ache-se em Hberdade condiciOnal;
II) qualquer serviço de caráter militar e, nos países em
que se admite a isenção pOr motivo de consciência, qualquer
serviço nacional que a lei venha a exigir daqueles que se
oponham ao serviço militar por motivo de consciência;
III) qualquer serviço exigido em caso de emergência ou
de calamidade que ameacem o bem-estar da. comunidade;
IV) qualquer trabalho ou serviço que faça part~ das o?rigações cívicas normais.
ARTIGO 9
1. Toda pessoa tem direito à liberdade e ã seg~ran~a
pessoais. Ninguém poderá ser preso ou encarc~rado arbttranamente. Ninguém pode-rá-Ser privado de sua liberdade, salvo
pelos motivos previstos em lei e em conformidade com os
procedimentos nela estab~lecidos.
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2. Qualquer pessoa, ao ser presa. deverá ser informada
das razões da prisão e· notificada, sem demorada, das acusa-

ções formuladas contra ela.
3. Qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude
de infração penal deverá ser conduzida, sem demora, à presença do juiz ou outra autoridade habilitada por lei a exercer
funções judiciais e terá _o direito de ser julgada cm prazo
razoável ou de ser posta em liberdade. A prisão preventiva
de pessoas que aguardam julgamento não deverá constituir
a regra geral, mas a soltura poderá estar condicionada a garantias que assegurem o compareciinento da pessoa em questão
à audiência; a todos os atas do processo e. se necessário for,
para a execução da sentença.
4. Qualquer pessoa que seja privada de sua liberdade
por prisão ou encarceramento terá o direito de recorrer a
um tribunal para que este decida sobre a legalidade de seu
encarceramento e ordene sua soltura, caso a prisão tenha
sido ilegal.
5. Qua]quer pessoa vítima de prisão ou encarce~amerito
ilegais terá direito a reparação.
ARTIGO 10
1. Toda pessoa privada de sua liberdade deverá ser tratada com humanidade e respeito à dignidade inerente à pessoa
humana.
2. a) As pessoas processadas deverão ser separadas,
salvo em circunstâncias excepcionais, das pessoas condenadas
e receber tratamento distinto, condizente com sua condição
de pessoas não-condenadas.
b) As pessoas processadas jovens deverão ser separadas
das adultas e julgadas o mais rápido possível.
3. O regime penitenciário consistirá num tratamento
cujo objetívo principal seja a reforma e reabilitaç~o moral
dos prisioneiros. Os delinqüentes juvenis deverão ser separados dos adultos e receber tratamento condizente com su·a
idade e condição jurídica.
ARTIGO 11
Ninguém poderá ser preso apenas por não poder cumprir
com uma obrigação contratual.
ARIGO 12
·1. Toda pessoa que se ache legalmente no território
de um Estado terá o direito de nele livremente circular e
escolher sua residência.
2. Toda pessoa terá o direito de sair livremente de qualquer país, inclusive de seu próprio pafs.
3. Os direitos supracitados não poderão constituir objeto de restrições, a menos que estejam previstas em lei e no
intuito de proteger a segurança nacional e a ordem, saúde
ou moral públicas, bem como os direitos e liberdades das.
demais pessoas, e que sejam compatíveis com os outros direitos reconhecidos no presente Pacto.
4. Ninguém poderá ser privado arbitrariamente do direito de entrar em seu próprio país.
ARTIGO 13
Um estrangeiro que se ache legalmente no território de
um Estado Parte do presente Pacto só poderá dele ser expulso
em decorrência de decisão adotada em conformidade com
a lei e, a menos que razões imperativas de segurança nacional
a isso se oponham, terá a possibilidade de expor as razões
que militem contra sua expul~ão e de ter seu caso reexaminado

9348

DIÁRIO DCJ~CONGRESSO NACIONAL (Seção li)

Sábado 14

pelas autoridades competentes, ou por uma ou várias pessoas
especialmente designadas pelas referidas autoridades. e de
fazer-se representar com esse objetivo.
ARTIGO
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pode imputar, total ou parcialmente, a não-revelação dos fatos
desconhecidos em tempo útil.
7. Ninguém poderá ser processado ou punido por um
delito pelo qual já foi absolvido ou condenado por sentença
passada em julgado, em conformidade com a lei e os procedi~
mentes penais de cada país.
ARTIGO 15

1. Todas as pessoas são- iguais perante os tribunais e
as cortes de justiça. Tóda pessoa terá o direitO" de -ser ouvida
publicamente e com as devidas garantias por um tribun::tl com1. Ninguém poderá ser condenado por atos ou omissões
petente, independente e imparcial, estabelecido por lei, na que não constituam delito de acordo com o direito nacional
apuração de qualquer acusação de caráter penal formulada ou internacional, no momento em que foram cometidos. Tarocontra ela ou na determinação de seus direitos e obrigações pouco poder-se-á impor pena mais grave do que a aplicável
de caráter civil. A imprensa e o público poderão ser excluídos no momento da ocorrência do delito. Se, depois de perpetrado
de parte ou da totalidade de um julgamento,- quer por motivo o delito, a lei estipular a imposição de pena mais leve, o
de moral pública, ordem pública ou de segurança nacional delinqüente deverá dela beneficiar-se.
2. Nenhuma disposição do presente Pacto impedirá o
em uma sociedade democrática, quer quando o in~eresse da
vida privada das Partes o exija, quer ·na medida em queis~o julgamento ou a condenação de _qualquer indivíduo por atos
seja estritamente necessário na opinião da justiça, em circun- ou oitíis_sões que, no momento em que foram cometidos, eram
tâncias específicas, nas quais a publicidade venha a prejudicar considerados delituosos de acordo com os príhcípios gerais
os interesses da justiça; entretarito, qualquer sentença profe- de direito reconhecidos pela comunidade das nações.
rida em matéria penal ou civil deverá tornar-se pública, a
ARTIGO 16
menos que o interesse de menores exija procedimento oposto,
ou o processo diga respeito a controVérsias matrimoniais ou
Toda pessoa terá direito, em qualquer lugar, ao reconheà tutela de menores.
cimento de sua personalidade jurídica.
2. .Toda pessoa acusada de um delito terá direito a que
ARTLGO 17
se presuma sua inocência enquanto não for legalmente com1. Ninguém poderá ser objeto de ingerências arbilráriã.s
provada sua culpa.
ou ilegais em sua vida privada, em sua_ família, em ~eu domi3. Toda pessoa acusada de um delito terá direito, em cilio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegaiS a
sua honra e reputação.
plena igualdade, a, pelo menos, as seguintes garantias:_
a) A ser informado, -sem demora, numa Jíngua que com2. Toda pessoa terá direito à proteção da lei contra
preenda e de forma minuciosa, da natureza e dos motivos essas ingerências ou ofensas.
da acusação contra ela formulada;
b) A dispor do tempo e dos meios necessários â prepaARTIGO 18
ração de sua defesa e a comunicar-se com defensor de sua
1. Toda pessoa terá direito à liberdade de pensamento,
escolha;
de consciência e de religião. Esse direito implicará a liberdade
c) A ser julgado sem dilações indevidas;
de ter ou adotar uma religião ou uma crença de sua escolha
d) A estar presente no julgamento e a defender-se pesM e a liberdade de professar sua religião ou crença, individual
soalmente ou por intermédio de defensor de sua escolha; a ou coletivamente, tanto publica como privadamente, por meio
ser.informado, caso não t_enha defensor~ _do .djreito _que lhe do culto, da celebração de ritos, de práticas e do ensino.
assiste de têM lo e, sempre que o interesse da justiça assim
2~ Ninguém poderá ser submetido a medidas coercitivas
exija, a ter um defensor designado ex-officio gratuitamente, que possam restringir sua liberdade de ter ou de adotar uma
religião ou crença de sua escolha.
se não tiver meios para: i'emunerá-Io;
e) A interrogar ou fazer interrogar as· testemunhas de
3.. A liberdade de manifestara própria religião ou crença
acusação e a obter o comparecimento e o interrogatório das estará sujeita apenas às limitações previstaS em lei e que se
testemunhas de defesa nas mesmas condições de que dispõem façam necessárias para proteger a segurança, a ordem, a saúde
as de acusação;
ou a moral públicas ou os direitos e as liberdades das demais
fj A ser assistida gratuitamente por urn intérprete, caso pessoas.
não compreenda ou não fale a lfngua ·empregada durante o
_4. Os Estados Partes do presente Pacto comprometemjulgamento;
se a respeitar a liberdade dos pais - e, quando for o caso,
g) A não ser obriga~a a depor contra si mesma, nem dos tutores legais- de assegurar a educação religiosa e moral
--dos filhos que esteja de acordo com suas próprias convicções.
a confessar-se C_l.!_lpada.
4. O processo aplicável a jovens que não sejam maiores
nos termos da legislação penal deverá em conta a idade dos
ARTIGO 19
mesmos-e a importância de promover sua reintegraÇão social.
1. Ninguém poderá ser molestado por suas opiriiôes.
2. Toda pessoa terá direito à liberdade de expressão;
5. Toda pessoa declarada culpada por um delito terá
o direito de recorrer da sentença condenatória e da pena esse direito incluirá a liberdade de procurar, receber e difundir
informações e idéias de qualquer natureza, independentemena uma instância superior, em conformidade com a lei.
6. Se uma sentença condenatória passada em julgado te de considerações de fronte"iras, verbalmente ou por escrito,
for posteriormente anula,da ou quando um indulto for conce- em forma impressa ou artística; ou por qualquer outro meio
dido, pela ocorrência ou descoberta de fatos novos que provem de sua escolha.
3. O exercíCio do direito preVisto no parágrafo 29 do
cabalmente a existênia de erro judicial, a pessoa que sofreu
a pena decorrente dessa condenação deverá ser indenizada, presente artigo implicará deveres e resp'!n.sabilidades esp~M
de acordo com a lei. a menos que fique provado que se lhe ciais. Conseqüentemente, poderá estar SUJeito a certas restn-
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ções, que deVem, entretanto, ser expressamente previStas em
- lei e que se façam necessãrias·para:
a) assegurar o respeito dos direitos e da reputação das
·
demais pesooas;
b) proteger a segurança nacional, a ordem,_ a saúde ou
a moral públicas.
··
ARTIG020_
L Será prOibida por lei qualquer propaganda em favor
da guerra.
_ _ __ _
2. Será proibida por lei qualqUer apõlõgia dõódlO-Ilãcional, racial ou religiosa que constitua incitamento à discriininação, à hostilidade ou à violência.
ARTIGO 21
O direito de reunião pacífica será reConhecido._ O exercício desse direito estará sujeito apeDas às restrições-previstas
em lei e que se façam necessárias, em uma sociedade democrática, no interesse da segurança nacional, da segurança ou da
ordem públicas, ou para proteger a saúde ou a moral públicas
ou os direitoS e ·as liberdades das demais pessoas.
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2. Toda Criança deverá ser registrada imediatamente
após seu nascimento e deverá receber um nome.
3. Toda criã-:iiça terá o" direito de adquirir urna naciona1i_dade..
ARTIG025
cidadão terá o direito e a poSsibilidade, sem qual·-qu-er das formas de discriminaçãO meilciona-das no artigo 2
e sem restrições infundadas:
'_ a) de participar da condução dos assuntos públicos, diretamente ou por meio de representantes livremente escolhidos;
- - --6) dC votar e de ser eleito em eielçõ"es- periódicaS, autên~tiCãS,-realizadas por sufrág1o universal e igualitáriO e por voto
secreto, que garantam a manifestação da vontade dos eleitores;
_
--~c) de ter acesso_, em condições gerais dejgualdade, às
funções públicas de seu país.
-~~Iodo

ARTIGO 26
Todas as pessoas são iguais púãnte a lei e _iêiD 6 dir~it~
_se:m_ -discriminação alguma, a igual proteção da lei. A est~
ARTIG022
1. TOda pessoa terá o direito de ass_ociar-se livremente respeito, a lei deverá proibir qualquer forma de discriminação
a outras, inClusive- o -ditéito- de constitui(- sindicitos e de a e· garantir a todas as pessoas _proteção igual e eficaz contra
qualquer discriminação por motivO -de raça, cor, sexo, língua,
eles filiar-se, para proteção de seus interesses.
2. O exercício desse direito estilrá sujeito aperias àS res:. · religião, opinião pOlítica ou de outra fiaturezá., origem naCional
trições previstas em lei e que se façam neCessárias, em uma ou social, situação económica, nascimento ou qualquer outra
situação.
sociedade democrática, no interesse da segurança nacional,
da segurança e da ordem públicas, ou para proteger a saúde
ARTIG027
ou a moraL públicas ou os direitOs e liberdades_das demais
pessoas. O presente ·artigo não_ impedirá que se submeta a
Nos Estados em que haja niírlófía·S-éinícas, religiosas ou
restrições legais o exercício desse direito por membros das lingüísticas, as pessoas pertencentes a essas minorias não podeforças armadas e da polícia.
rão ser privadas do direito de ter, conjuntamente com outros
3. Nenhuma das disposições do presente artigo permi- membros de seu grupo, sua própria vida cultural, de professor
tirá que Estados Partes da Convenção de !948_da0Iganização e praticar sua própria religião e usar sUa própria língua.
Internacional do Trabalho, relativa ã liberdade sindical e à
PARTE IV
proteção do direito sindical, venham a adotar medidas legislaARTIG028
tivas que restrinjam -ou aplicar a lei de maneira a restringir
-as garantias previstas na referida ConvenÇãO.
------ -1~- Constittiír-S-e-á -Um Comit{cie Di:i-eito_s Hu-mãilos (dOravante denominado o_"Comitê" no presente Pacto). OCorni!Ç__ s~_rá composto de dezoito membros e desempenhará as
ARTIGO 23
funções descritas adiante.
1. A família é o_elemento __ natura_l_e__ iundamental da
2. O COIDitê SCrá integridci por nacíonais dos Estados
sociedade e terá o direito de ser protegida pela sociedade
Partes dQ presente Pacto, os quais deverão ser pessoas de
e pelo Estado.
__ _
elevada reputação moral e reconhecida competência em maté2. Será recOiihecido o direito do homem e da mulher
ria de direitos humanos. levando-se em consideração a utilide, em idade núbil~ contrair casamento e constituicfaritília.
dade da participação de algumas pessoas com experiência jurí3. Casamento algum será celebrado sem o consentimendica.
to livre e pleno dos -futuros esj)oSõs. 3. Os membros do Comitê serão eleitos e exercerão
4. Os Estados Partes do presente Pacto deverão adotar suas funções a título_ pessoal.
as medidas apropriadas para assegurar a igua1da~e de direitos
e responsabilidades dos esposos quanto ao casamento, durante
ARTIGO 29
o mesmo e por ocasião de sua dissolução_, Em _c_asg_@_~oJu_~ _
1.
Os
membros
do
Comitê serão eleitos em votação
ção, deverão adotar-se disposições que asSegurem a proteção
secreta dentre uma lista de pessoas que preencham os requinecessária para os filhos.
sitos previstos no artigo 28 e indicadas, com esse objefivo,
ARTIG024
pelos Estados Partes do presente Pacto.
1. Toda criança terá direito, ·sem discriminaçãO alguma
2, Cada, Estado P~t~ no _presente Pacto poderá indicar
por motivo-de cor, sexo, língua, religião, origem mi.ciónal duas pessoas. Essas pessoas deverão ser nacionais do Estado
ou social, situação económica ou nascimento~ às inêdidas de que as indicou.
proteção que a sua condição de menor requerer por parte
3. A mesma pessoa poderá ser indicada mais de uma
~e-sua família, da sociedade e do Estado.
-vez~
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ARTIGO 30
1. A primeira eleição realizar-se-á no máximo seis meses
após a data de entrada em vigor do presente Pacto.
2. Ao menos quatro meses antes da data de cada eleiçªo
co Comitê, e desde que não seja uma eleição para preencher
uma vaga declarada nos termos do artigo 3_4,_ o SecretáriOGeral da Organização das Nações Unidas convidará, por escri-

to, os Estados Partes do presente Protocolo a indicar, ·no
prazo de três meses, os candidatos a membro do Comitê.
3. O Secretáiio-Geral da Organização das Nações Unidas organizará uma lista por ordem alfabética de todos os
candidatos assim designados, mencionando os Estados Partes
que os tiverem indicado, e a comunicará-aos- Estados Partes
do presente Pacto, no máx-imo urrrmês antes da data de cada
eleição.
4. Os membros do Comitê serão eleitos em reuniões
dos Estados Partes convocados pelo SecretárioMGeral da OrgaM
nização das Nações Unidas na sede da Organização. Nessas
reuniões, em que o quorum será estabelecido por dois terços
dos Estados Partes_do presente Pacto, serão eleitos membros
do Comité os candidatos que obtiverem o maior número de
votos e a maioria absoluta dos votos dos representantes dos
Estados Partes presentes e votantes.
ARTIGO 31
1. O Comitê não poderá ter mais de um nacíonal de
um mesmo Estado.
__
2. Nas eleições do Comitê, levarMseMão em consideraçã_~
urna distribuição geográfica eqüitativa e uma repres~nt~çã?
das diversas formas da civilização, bem como dos pnncipais
sistemas jurídicos.
ARTIG032
1. Os membros -do" Comitê serão eleitos para um manM
dato de quatro anos. Poderão, caso suas candidaturas sejam
apresentadas novamente, ser reeleitos. Entretanto, o mandato
de nove dos membros eleitos na primeira eleição expirará
ao final de dois anos; imediatamente após a primeira eleição,
o presidente da reunião a que se refere o parágrafo 4~ do
artigo 30 indicará, por sorteio, os nomes desses nove mc::mbros.
2. Ao expirar o mandato dos membros, as eleições se
realizarão de acordo com o disposto nos artigos precedentes
desta parte do presente Pacto.
33
ARTIGO
1. Se, na opinião unânime dos demais membros, um
membro do Comitê deiXar de desempenhar suas funções por
motivos distintos de uma ausência temporária, o Presidente
comunicará tal fato ao SecretárioMGeral da Organização das
Nações Unidas, que declarará vago o lugar que ocupava o
referido membro.
2. Em caso de morte ou renúncia de um membro do
Comitê, o Presidente cmnunicará imediatamente tal fato ao
SecretárioMGeral da Organização das Nações Unidas, quedeM
clarará vago o lugar desde a data da morte ou daquela em
que a renúncia passe a produzir efeitos.
ARTIGO 34
1. Quando uma vaga for declarad~ nos t~QS_ d_9_artigo
33 __ e o mandato do membro a ser substituído não expirar
no prazo de seis meses a contar da data em que tenha sido
declarada a vaga, o Secretário-Geral da Organização das NaM
ções Unidas comunicará tal fato aos Estados Partes do preM.
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sente Pacto, que poderão, no prazo de dois meses, indicar
candidatos, em conformidade com o artigo 29, para preencher
a vaga.
2. O SecretárioMGeial da Organização d_as Nações UniM
das organizará uma lista por ordem alfabética dos candidatos
assim designados e a comunicará aos Estados Partes do preM
sente Pacto. A eleição destinada a preencher tal vaga será
realizada nos termos das disposições pertinentes desta parte
do presente Pacto.
3. Qualquer membro do Comitê eleito para preencher
uma vaga em conformidade com o artigo 33 fará parte do
Comitê durante o restante do mandato do membro que deixar
vago o lugar do Comitê, nos termos do referido artigo.
ARTIG035
Os membros do Comitê receberão, com a aprovação da
AssembléiaMGeraJ da Organização das Nações Unidas, honorários provenientes de recursos da OrganizaÇão das Nações
Unidas, nas condições fixadas, considerandoMse a importância
das funções do Comitê, pela Assembléia-Geral.
ARTIG036
O Secretário-Geral aa Organização das Nações Unidas
colOCará à disposição do Comitê o pessoal e os serviços necessários ao desempenho eficaz das funções que lhe são atribuídas
em virtude do presente Pacto.
ARTIG037
.
1. o SecretárioMGefal d3. organhaÇão das Naçõe-s Uni~
das convocará-os Membros do Comitê para a primeira reunião,
a realizarMse na ·sede da Organização._
·
2. Após i:q;rimeira reuniãO, o COmitê deverá. re_g.I)ir.Mse
em-·todaS as ocásiões pre.vistas · eni suas ·regras de procediM
menta.
3. As reuniões do Comitê serão realizadas normalmente
na sede da Organização das Nações Unidas ou no Escritório
das Nações Unidas em Genebra.
ARTIGO 38
Todo Membro do Comitê deverá, antes de iniciar suasfunções, assumir, em sessão pública, o compromisso solene
de que desempenhará suas funções imparcial e conscienteM
mente.
ARTIGO -39
1. O Comité elegerá sua mesa para um período de dois
anos. Os membros da mesa poderão ser reeleitos.
2. O próprio Comitê estabelecerá suas regras ·cte precedimento; estas, contudo, deverão conter, entre outras, as seM
guirites disposições: _
a) o quórum será de doze membros;
.
b) As decisões do Comitê serão tomadas por maioria
de votos dos membros presentes.
ARTIGO
40
Os Estados Partes do presente Pacto comprometemMse
a submeter relatórios sobre as medidas por eles adotadas para
tornar efetivos os direitos reconhecidos no presente Pacto
e sobre o progresso alcançado no gozo desses direitos:
a) Dentro do prazo de um ano, a contar do início da
vigência dO presente Pacto nos Estados Partes interessados;
b) Apartirdeentão,semprequeoComitêvierasoHcitar.
2. Todos os relatórios serão submetidos ao SecretárioM
Geral da Organização das Nações Unidas, que os- eflCãlniM
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nhará, para exame, ao Comitê_._ Os relatórios deverão sublinhar, caso existam, os fatores e as dificuldades__que prejudiquem a implementação do presente Pacto.
3. O Secreitário-Geral d_a_ Organização das Nações Unidas poderá, após consulta ao Comitê, encaminhar às agênciaS
especializadas interessadas cópias das parte-s dos- relãtõriós
que digam respeito a sua esfera de competêhcia.
4. O Comitê eStudará os relatórioS -apres-eritaâo-s peloS
Estados Partes do presente PactO- e tran-Sinitliá -~o~; EStados
Partes seus próprioS relatórios-, bem como os comentários
gerais que julgar oportunos. O Comitê poderá igualmente
transmitir ao Conselho Económico e Social os referidos comentários, bem como cópias dos relatórios_ que houver: recebido dos Estados Partes do presente Pacto.
5. Os Estados Partes no presente Pacto poderão submeter ao Comitê as observações que desejarem formular relatiVamente aos comentários feitos nos termos do parágrafo 4~' do
presente artigo.
ARTIGO 41
1. Com base no presente Artigo, todo Estado Parte
do presente Pacto poderá declarar, a qualquer momento, que
reconhece a competência do Comitê para receber e examinar
as comunicações em que um Estado Parte ale_gue _qu~_outro
Estado Parte não vem cumprindo as obrigações que lhe impõe
o presente Pacto. As re_ferid~s__ çomunicações só serão recebidas e examinadas nos termos do presente artigo no caso
de serem apresentadas por um Estado Parte que houver feito
uma declaração em que reconheça, com relação a si próprio,
a competência do Comitê,_ Q_ Comitê não receberá co.municação alguma relativa a um Estado Parte que não houver
feito uma declaração dessa natureza. As comunicações recebidas em virtude do presente artigo estarão sujeitas ao procedimento que se segue:
a) Se um Estado Parte do presente Pacto considerar que
outro Estado Parte não- vem cumpifnâo as diSposições do
presente Pacto poderá, mediante comunicação escóta,·1evat
a questão ao conhecimento deste Estado Parte. Dentro dq
prazo de três meses, a contar da data do recebimento da
comunicação, o- Estado destinatári<f fOrnecerá ao Estado- qUe
enviou a comunicação explicações ou quaisquer outras -declarações por escrito que esclareçam a questão, as quais deverão
fazer referência, áté onde seja póssíVél e pertinente, aos prot:edimentos nacionais e aos recursos jurídicos adotados, em trâmite ou disponíVeiS Sobre -a questão-;
·-b) Se, dentro do prazo de seis meses, a contar da data
do recebimento da comunicação original pelo Estado destinatário,- a questão rlão estiver dirimida satisfatoriaiD~nte para
ambos_ os Estados Partes interessados, tanto um como o outro
terão o direito de submetê-la ao Comitê, mediante notificação
endereçada ao Comitê ou ao outro Estado interes$~do;
_
c) O Comitê tratará de todas as questões que se lhe submetam em virtude do presente artigo somente após ter-se
assegurado de que todos os recursos jurídicos internos disponíveis tenham sido utilizados e esgotados, em consonância
com os princípios do Direito Internacional geralmente reconhecidos. Não _se aplicará essa regra quando a aplicação- dos
mencionados recursos prolongar-se injustificadamente;
d) O Comitê realizará reuniões c_onfidenciais quando es~ver examinando as cOmunicações preVistas no" presente ar~
tigo;
-e) Sem prejuíZo das disposições da alínea c, o Comitê
colocará seus bons ofícios à disposição _dos. Estados Partes

Sábado 14 9351

int,~ressados no intuito de alcançar uma solução amistosa para
a questão, baseada no respeito aos direitos humanos e liberda,des fundamentais reconhecidas no presente Pacto;
f) Em todas as questões_ que se lhe submetam em virtude
do presente artigo, o Comitê po_der_á s_olicitar aos Estados
Partes interessados, a que se faz referência na alínea b, que
lhe forneçam quaisqUer inf(lrril.ações pertinentes;
-gj Os Estãdos Partes interessados, a que se faz referência
na <!linea b), terão_ o direito de fazer-se representar quando
as questões forem examinãdas no Comitê e-de apresentar
suas observações verbalmente e/ou por escrito;
- h) O Çoinitê, ·dentro dos-dçze meses seguintes à data
de recebimento da notificação mencionada na alínea b), apresentará relatório em que:_
i) se houver sido alcançada uma solução nos termos da
alínea e, o Comitê restringir-se-á, em seu relatório, a uma
breve exposição dos fatos e da solução alcançada.
- --- ii) se ·não houver sido alcançada solução alguma nos termos da alínea e, o Comitê, restringir-se-á, em seu relatório,
a uma breve exposição das fatos; s_erã.o anexados ao relatório
o texto das observações orais apresentadas pelos Estados Partes interessados.
Para_cada questão, o relatório será encaminhado ao_s Estados Partes interessados.
~ 2.. As çlisposições do presente artigo entrarão em vigor
a partir do momento em que- dez Estados Partes do presente
Pacto houverem feito as declaraçQes mencionadas no parágrafo 1"' deste a_rtigo. As- referidas declarações serão depositadas pelos Estados Partes junto ao Secretário-Geral da OrganiZação das Nações Unidas, que enviará cópiás das mesmas
aos demais Estados Partes. Toda declaração poderá ser retirada, a qualquer momento, mediante notifiCaçãO endereçada
ao Secretário-GeraL Far-se-á essa retirada sem prejuízo do
exame de quaisquer questões que constituam objeto de uma
comunicação já transmitida nOs termos deste artigo; em Virhide do presente artigo, não se receberá qualquer nova comunicação de um Estado Parte uma vez que o Secretário-Geral
haja recebido a notifícaçãó sobre a retirada da declaração,
-a menos que o Estado Parte interessado haja feito uma nova
declaração.

ARTIG042
1. a) Se uma questão submetida ao_ Comitê, nos termos
do artigo 41, não_estívcr dirimida Satisfatoriamente para os
Estados Partes interessados, o Comitê poderá, com o consentimento prévio dos Estados Partes interessados, constituir urita
Comissão _de Conciliação ad boc (doravante denominada "a
Comissão~). A_ Comissão coloca_rá seus. b:OilS oficias à,_çl_isposição dos Estados Pã.rtes hiteresªados_ no intuit<? de se !1-lcançar
uma solução amistosa para a questão baseada no respeito
ao presente Pacto.
b) A Comissão será composta de cinco ntembro_s_designados com o consentimento dos Estados Partes interessados.
Se os Estados Partes interessados não chegarem a um acordo
a respeito da totalidade ou de parte da composição da Comissão dentro do prazo de três .meses, os membros da Comissão
em relação aos quais não se chegou a acurd_Q ser_ãQ eleitos
pelo Comitê, entre _os seus próprios membros, em votação
secreta e por f!1aioria de dois terços dos membros do Comitê.
2. Os _membros da Comissão exercerão suas funç{ies
a t~tU:Io pessoal. Não poderão ser nacionais. dos Estados interessados, nem de Estado que não seja Parte do_Pres.ente Pac_t_o
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nem de um Estado Parte que não tenha feito a declaração
prevista no artigo -41.
· 3. A própria Comissão elegerá seu Presidente e estabe~
lecerá suas regras de procedimento.
4. As reuniões da Comissão Serãõ realizadas normalmente na sede da Organização das Nações Unidas ou no Escritório das Nações Unidas em Genebra. Entretanto~ poderão
realizar-se em qualquer outro lugar apropriado qUe a Comissão determinar, após consulta ao Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas e aos Estados Partes interessados.
5. O secretariado referido no artigo 36 tambéfu prestará
serviços às comissões designadas em virtude do presente artigo.
6. As infOrmações obtidas e coligidas pelo Comitê serão
colocados à disposição da Comissão, a qual poderá solicitar
aos Estados Partes interessados que lhe forneçam qualquer
outra informação pertinente.
7. Após haver estudado a questão sob todos os seus
aspectos, mas, -em-qualquer caso, no pta.Zo de doze meses
após dela ter tomado conhecimento, a Comissão apre-sentará
um relatório ao Presidente do Comité, que o encaminhará
aos Estados Partes interessados:
a) Se a Comissão não puder terminar o exame da questão, restringir-se-á, em seu relatório, a uma brev_e exposição
sobre o estágioem que se encontra o exame da questão;
b) Se houver sido alcançada uma solução amistosa para
a questão, baseada no respeito dos direitos humanos recçmhecidos no presente Pacto~ a Comissão restringír-se-á, em seu
relatório, a uma breve exposição dos fatos e da solução alcançada;
c) Se não houver sido alcançada solução nos termos da
alínea b, a Comissão incluirá no relatório suas conclusões
sobre os fatos relativos à questão debati_da entre os Estados
Partes interessados, assim como sua opinião sobre a possibilidade de solução amistosa para a questão; o relatório incluirá~
as observações escritas e as atas das observações orais feitas
pelos Estados Partes interessados;
d) Se o relatório da Comissão for apresentado nos termos
da alínea c, os Estados Partes interessados comunicãrão, no
prazo de trés meses a contar da data do recebimento do relatório, ao Presidente do Comitê se aceitam ou não os termos
do relatório da Comissão.
B~ As disposições do presente artigo não prejudicarão
as atribuições do Comitê previstas no artigo 41.
9. Todas as despesas dos membros da Gomissão serão
repartidas eqüitatiVamente entre os Estados Partes interessados, com base em estimativas a serem estabelecidas pelo
Secretário-Gera[ da Organização das Nações Unidas.
10. O Secretário-Geral da OrganizaçáodasNações Unidas poderá, caso seja ne~~-sário, pagãr as âespesas dos membros da Comissão antes que sejam reembolsadas pelos Estados
Partes interessados, em conformidade com o-parágrafo 99 do
presente artigo.
ARTIG043
Os membros do Comitê e os membros da Comissão de
Conciliação ad hoc que forem designados. nos termos do artigo
42 terão direito às facilidades, privilégios e imunidades que
se concedem aos peritos no desempenho- de missões para a
·OrganizaçãO das Nações Unidas, em confqrmidade com as
seções pertinentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas.
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ARTIG044
As -disposições relatiVas à im-piitfltaÇão -do -pfése~te _Pacto
aplicar-se-ão sem prejuízo dos procedimentos instituídos em
matéria de_ direitos humanos pelos- ou em virtude dos mesmos- instrumentos constitutivos e pelas Convenções da Organização das Nações Unidas e das agên~_a_s_ especializadas
e não impedirão que os Estados Partes venham a recorrer
a outros procedimentos para a solução de controvérsias, em
conformidade com os ac_çrdos_ internacionais gerais ou especiais -vigen-tes entre eles_.
ARTIG045
O Comité submeterá-à Assembléia-Geral, por intermédio
do Conselho Económico e Social, um relatório sobre suas
atividades.
PARTE V
ARTIG046
Nenhuma disposição do presente Pacto poderá ser interpretada em detrimento das disposições da Carta das Nações
Unidas e das constit~.;~ições das agêricias espeCializadas, as quais
definem as responsabilidades respectivas dos diversos órgãos
da Organização das Nações Unidas e das agências _especializadas relativamente às questões tratadas "I'io presente Pacto.
ARTIG047
Nenhuma disposição do presente Pacto poderá ser interpretada em detrimento do direito inerente a todos os povos
de desfrutar e utilizar plena e livremente sua riquezas e seus
recursos ·naturais.
PARTE VI
ARTIG048
1. O presente Pacto está aberto à assinatura de todos
os Estados Membros da Organização das Nações Unidas ou
membros de qualquer de sua agências especializadas, de todo
Estado Parte do Estatuto da Corte Internacional de Justiça,
bem como de qualquer outro Estado convidado pela Asseml?léja-,Ge.ral.a tornar-se Parte do pres_ente Pacto. _ _: ___-,- __
2. O presente Pacto está sujeito a ratifiCação: OS "insiru~
mentos de ratificação serão depositados junto ao SecretárioGeral da Organização das N_açç;e~ Unidas.
3. O presente Pacto está a~~rt_o à adesão de qualquer
dos Estados mencionadoS -no parágrafo 1Ç> do presente artigo.
4. Far-se-á a adesão mediante depósito do instrumento
de adesão junto ao Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas.
.
5. O Seáetário-Geral da Organização das Nações Unidas informará todos os Estados que hajam assinado o presente
Pacto ou a ele aderido do depósito- de cada instrumento de
retificação ou adesão.
ARTIG049
1. O presente Pacto ~ntrará em vigor três meses após
a data do depósito, junto ao Secretárió'Geral da Organização
das Nações Unidas, do trigésimo-quinto instrumento de ratificação ou adesão.
2. Para os Estados que vierem a ratificar o presente
Pacto- ou a ele aderir após o depósito do trigésimo-quinto
instrumento de ratificação ou adesão, o presente Pacto entrará
em vigor três meses após a data do depósito, pelo Estado
-em questão, de seu instrumento de ratificação ou adesão.
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ARTIGO 50
3. Ao entrarem em Vigói", tars emendas serão obrigaw
Aplicar-se-ão as disposições do pniseflte-P3Cto, sem qual- tórias pa_ra os Estados Partes que as aceitatam, ao passo que
quer limitação ou exceção, a todas as unidades constitutivas os demais Estados Partes permanecem obrigados pelas dispo·
siç~es do presente Pacto e pelas_emendas anteriores por eles
dos Estados federativos.
aceitas.
ARTIGO 51
.ARTIGO 52
1. Qualquer Estado ParÚ! do presente Pacto poderá proIndependentemente das notificações previstas no parápor emendas e depositá-las junto ao Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas. O Secretário-Geral colnunicará grafo 5o do artigo 48, o Secretário-Geral da Organização das
todas as propostas de emenda aos Estados Partes do presente Nações Unidas comunicará a todos _os Estados referidos no
Pacto, pedindo-lhes que o notifiquem se desejam que se con- parágrafo lo do referido artigo:
a) as assinaturas, ratificações e adesões recebidas em convoque uma conferência dos Estados Partes destinada a e_xaminar as propostas e submetê-las a votação. Se pelo menos um formidade com _o artigo 48;
b) a data de entrada em vigor do Pacto, nos termos do
terço dos Estados Partes se manifestar a favor da referida
convocação, o Secretário-G_eral_c_onvocará a conferência sob artigo 49, e a data de entrada em vigor de quaisquer emendas,
os auspícios_ da Organização das Nações Unidas. Qua1quer nos termos do artigo 51.
emenda adotada pela maioria dos Estados Partes presentes
ARTIGO 53
e votantes_ na conferência será submetida à aprovação da Assembléia-Geral das Nações Unidas.
__ _
1.. O presente Pacto, cujos textos em chinês, espanhol,
2. Tais emendas entrarão em vigor quando aprovadas francês, inglês_ e ruSso são igualmente autêntiCOs, será deposipela Assembléia-Geral das Nações Unidas e aceitas em confor- tado nos arqmvos da Organização das Nações Unidas.
2. O Secretário~Geral da OrganizaÇão das Nãç·oes-Uill"midade com seus respectivos procedimentos constitucionais
por uma maioría de dois terços dos Estados Partes no presente das enca~inhará cópias autenticadas do presente Pacto a todos
os Estados mencionados no artigo 48.
Pacto.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, c eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal
.
. . '
nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO N• 227, DEJ9.91
Aprova o texto do Acordo de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica, celebrado
entre o Governo da Republica Federativa do Brasil e o Governo da Republica Popular da
Hungria, em Budapeste, a 20 de junho de 1986.
O Congresso Nacional decreta:
·
·
··
Art. 1' É aprovado o texto do Acordo de Cooperação Científica, Técnica e!ecnõlógica, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da Hungria, em
Budapeste, a 20 de JUnho de 1986.
·
·
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. · ·
Senado Federal, 12 de dezembro de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente.

ACORDO DE COOPERAÇÃO CIENTÍFICA,
TÉCNICA E TECNOLÓGICA ENTRE O
GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL E O GOVERNO DA
REPÚBLICA POPULAR DA HUNGRIA
O Go:verno da República Federativa do Brasil e O Governo da República Popular da Hungria, (doravante denomi·
nados "Partes Contratantes");
Tendo em vista a realização de seus respectivos objetivos
de desenvolvimento económico e_ social e_ o melhoramento
da qualidade de vida de seus povos, com base nos Priflcípios
do respectivo à soberania e da não-ingerência nos assuntos
internos;
Convencidos de que a cooperação científic_a, técnica e
tecnológica entre os dois países pode contribuir positivamente
para os processos de produção nos.diferentes setores de suas
economias e para o desenvolvimento dos respectivos países;

DesejO~os-de

Convêm no

ampliar e reforçar tal cooperação;
~----:- -~~-

seg~irite:-

ARTIGO!
As Partes Contratantes determinarão, de COrrlum acQrdo,
oS se tores que melhor se prestam _à cooperação entre os dois
países em matéria científica, téêhitá e tecnológica e fixarão
prioridade para tanto.
ARTIGO II
1. No âmbito do presente Acordo e em campos específicos prioritários, Ajustes Complementares set_or_íais poderão
ser concluídos entre as Partes Contratantes. . . _.
_ _
2. A Subcomissão Mista, criada ilo ânibito do presente
Acordo, estabele.cerá as condições.gf_r~is.e Qn_&n~irasda ~()~
peração e os Ajustes acima m_enc;:ionados f~xar~.o ftS mod~h
dades finaQ.c~iras e operaCionais em conformidade com os
objetivos buscados.
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ARTIGO III
A cooperação mencionada nos Artigos I e li poderá especialmente se realizar da seguinte maneira:
a) fornecimento recíproco de conhecimentos e pelo intercâmbio de informações e de documentação científica, técnica
e tecnológica;
b) pela organização de visitas e de viagens de estudos
de delegações científicas e tecnológicas bem como pelo intercâmbio de professores, cientistas, pesquisadores. peritos e
técnicos, (doravante denominados "especialis!!_s");
c) pelo estudo, preparação e realizaçao COnjunta ou coordenada de programas e/ou projetas de pesquisa científica,
de desenvolvimento técnico e tecnológico, considerando a necessidade de sua adaptação às condições específicas das Partes
Contratantes;
d) pela realização, em seus respectivoS'téffítórióS, de
posições de caráter científiç:o, tecnológico e industrial, pela
outra Parte Contratante ou seus nacionais;
e) pelo encorajamento de qualquer outra forma de coo·
peração requerida pelas circunstân..:ias e mutuamente acor·
dada.

ex.

ARTIGO IV
1. As Partes Contratantes concordam em criar uma Subcomissão Mista de Cooperação Científica e Tecnológica que
se reunirá, no âmbito da Comissão Mista Brasil-Hungria
ou por solicitação de uma das Partes Contratantes. A data
e agenda de cada sessão serão determinadas de comum acordo
por via diplomática.
2. A Subcomissão Mista servirá-de foro para:
a) a adoção de programas de ação nos setores de que
trata este Acordo;
b) a revisão periódica dos campos prioritárioS hie'iicionados no Artigo I;
c) a apresentação de recomendações às duas Partes Contratantes no que se refere à aplicação deste Acordo ou de
seus Ajustes Complementares;
d) a avaliação- e revisão do Programa de Trabalho e,
quando este expirar, a elaboração de novo Programa de Trabalho.
3. A Subcomissão Mista será mantida informada do progresso realizado na execução dos programas e projetas estabelecidospelos Ajustes Complementares setoriais e doS programas iniciados diretamente em conformidade com as disposições do Artigo II do presente Acordo.
4. Nos intervalos entre as reuniões da Comissão Mista
e da Subcomissão de Cooperação Científica e Tecnológica,
os contatos entre os organiSinos executivos, no quadro do
presente Acordo, serão assegurados por via diplomática.
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ARTIGO V
Os especialistas enviados por uma das Partes_ à outra,
para os fins de que trata o Artigo III do presente Acordo
submeter-se-ão às disposições da legislação nacional do país
receptor e não se dedicarão a quaisquer atividades alheias
a suas funções sem a autorização prévia de ambas as Partes.
ARTIGO VI
Cada Parte Contratante deverá conceder as facilidades
administrativas necessárias aos especialistas designados no âmbito deste Acordo e de seus Ajustes Complementares, para
o exercício de suas funções no território da outra Parte.
ARTIGO VII
L As Partes Contratantes poderão, de comum acordo,
procurar obter o financiamento e a participação de organizações internacionais ou deoutros países interessados nas atividades, programas e objetos que se origfriirem deste Acordo.
2. As Partes Contratantes aceitam contemplar a possibilidade de cooperarem juntas, ou por intermédio de entidades
por eles indicadas, em terceiros países que solicitarem sua
cooperação.
ARTIGO VIII
No referente ao registro, proteção industrial dos direitos
e utilização das criações intelectuais que resultarem dos trabalhos conjuntos realizados em decorrência deste Acordo, as
Partes interessadas concluirão em Ajustes e parte.
ARTIGO IX
1. O presente Acordo entrará em vigor na data da última
notificação referente à conclusão das formalidades constitucioTiais de cada uma das Partes Contratantes.
2. Permanecerá em vigor por um período de cinco anos
e poderá ser renovado, por tácita recondução, por períodos _
similares.
3. O presente Acordo poderá ser denunciado por via
diplomática, com aViso prévio de seis meses. Entretanto, essa
denúncia não afetará a conclusão dos Ajustes Complemen. tares firmados no âmbito do presente Acordo e em execução.
Em fé do que os representantes, abaixo assinados, devidamente acreditados _para tanto, assinaram o presente Acordo.
Feito em Budapeste, aos 20 dias do mês de junho de
1986, em dois exemplares originais, nas línguas portuguesa
e húngara, sendo os dois textos igualmente autênticos.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil. -Celso
Diniz.
Pelo Governo da República Popular da Hungria. -Imre
Szekacs.
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Faço $aber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado
Federal, no& termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETOTEGISLATJVO N• 228, DE 1991
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da Colômbia sobre Sanidade Animal para o Intercâritbio de Animais e Produtos
de Origem Animal, celebrado em Bogotá, a 9 de fevereiro de 1988.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• É aprovado o texto do Acordo entre o Gov~rn~ da Rep_ública Federativa do ~rasil
e o Governo da Colômbia sobre Sanidade Animal para o IntercambJO de Amma1s e Produtos de Ongem
Animal, celebrado em Bogotá, a 9 de fevereiro de 1988.
.
.
.
Parágrafo único. Estão sujeitos ã aprovação do Congresso NaciOnal quaisquer atos que se destmem
a estabelecer ajustes complementares.
.
. _
Art. 2' Este Decreto Legislativo entra em VIgor na data de sua pubhcaçao.
Senado Federal, 12 de dezembro de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente.

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
E O GOVERNO DA REPÚBLICA DA COLÓMBIA
SOBRE SANIDADE ANIMAL PARA O
INTERCÂMBIO DE ANIMAIS E
PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
O Govefrio da República Federativa do Brasil e o GoM
verno da República da Colómbia (doravante denominados
"Partes Contratantes"),
Considerando o estabeleciçlo no item 2 do Artigo II, e
no Artigo III do Convênio Int~ramericanA_cl:e_-ª~nidade A~i
mal, assinado no Rio de Janeiro em 18 de julho de 1967,
Acordam o seguinte:
ARTIGO!
As autoridades de saúde animal de ambos os pafses_estabelecerão um Protocolo por meio do qual serão fiXadas as
condições sanitáriii-veteiináfias para a -importação -e expor:.tação de animais vivos e de produtos de origem arfimal, erigi~
nários e procedentes do território de uma das Partes Contra~
tantes e destinados ao território da outra Parte.
ARTIGO II
As Partes Contratantes se comprotnetérti a -oferecer as
garantias e cumprir Os requisitos zoossanitários estabelecidos
pelas autoridades centrais de sanidade animal de cada país,
para a importação de animais e produtos de origem animal
de acordo com as condições estipuladas no Protocolo que
for acordado.
ARTIGO III
1. Os serviços de sanidade animal de ambos os países
intercambiarão mensalmente boletins zoossanitãrios com dados estatísticos sobre as doenças infecto-contagiosas e parasitárias dos animais, registradas nas listas A e B do Escritório
Internacional de Epizootias - OIE.
2. Comprometem-se também a comunicar iinedíatamente, por via telegráfica ou similar, ·a -apiú1ção eventual,
nas áreas de exportação, de qualquer foco de uma nova enfermidade registrada na lista A, detalhando com exatidão a_ l_ocali-_
zação geográfiCa, os dados epizootiológicos- ou de difusão,

como também as medidas adotadas para sua erradicação ou
controle, incluindo as medidas referentes à exportação.
ARTIGO IV
A Parte brasileira designa como entidade executora do
presente Acordo o Ministério da Agricultura, por intermédio
da Secretaria de Defesa Sanitária Animal e da Secretaria de
Inspeção de Produto Animal, e a Parte colombiana designa,
com a mesma finalidade, o Ministério da Agricultura, por
in~ermédio da Diretoria Nacional de Pecuária e da Diretoria
de Sanidade Animal do Instituto Colombiano Agropecuário.
ARTIGO V
As autoridades centrais de sanidade animal das duas Partes Contratantes se entenderão diretamente sobre os assuntos
relacionados com a execução do presente Acordo e com a
eventual modificação do Protocolo mencionado no Artigo I,
acima.
·
ARTIGO VI
As Partes Contratantes se comprometem a suspender
imediatamente as exportações de animais e seus produtos derivados, no caso de identificação de uma nova enfermidade
no território do país_ -~XPO!!ador que possa estender-se ao
país importador, restringindo-se tal suspensão às espécies animais e seus produtos derivados que possam veicular a enfermidade considerada.
ARTIGO VII
Pa.ra facilitar a aplicação do presente Acordo, criar-se-á
uma Comissão Mista formada por um representante de cada
uma das entidades executoras indicadas no Artigo IV, nomeados pelos respectivos Ministérios da Agricultura, a qual terá
as seguintes funções:
a) acompanhar o desenvolvimento e a aplicação do presente Acordo e propor aos· respectivos Governos as medidas
que devam ser tomadas para obter maior eficácia das disposições do mesmo;
b) apresentar, para a aprovação de ambos os Governos,
as proposições de modificação relativas ao presente Acordo;
c) procurar soluções às situações de tipo legal que surgirem na interpretação do presente Acordo:
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escrito e por via diplomátiva, com uma antecedência de 6
(seis) meses, sua intenção de dá-lo por terminado.
resultantes de critérios emanados de organismos internacio3. O término do presente Acordo não prejudicará os
nais reconhecidos como competentes pelos Governos de am- programas e projetes em execução e que tiverem sido acordabos os países.
dos du~~n_te _o__p~,ríçdo de vigência, a menos que as Partes_
ColiTr-ãtante-s convenham o contrário.
ARTIGO VII!
~-Feito eird3ogotá, -aoS 9 dias do mês de fevereiro de 1988,
1. Cada Parte Contratante notificârá à outra sobfe o.
cumprimento das respectivas formalidad-e legais internas para em dois exemplares em portugués e espanhol, sendo ambos
a entrada em vigor do presente Acordo, o qual passará a os textos igualmente autênticos.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Roberto
ter validade após o recebimento da segunda notificação.
2. O presenta Acordo terá uma duração de 5 (cinco) de Abreu Sodré.
Pelo Governo da República da Colômbia: Juilo Londono
anos, prorrogáveis sucessivamente por iguais períodos, a menos que urna das Partes Contrantes comunique à outra, por Paredes.
d) submeter aos Governos respectivos as propostas de

cooperação sobre temas relacionados com

~

presen.te Acordo,

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado
Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 229, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão ao Sistema Orós de Rádio e Televisão Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Orós, Estado do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1' É aprovado o ato a que se refere a Portaria n• 29, de 6 de fevereiro de 1990, do Ministro
de Estado das Comuriicações, que outorga permissão ao Sistema Orós de Rádio e Televisão Ltda. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Orós, Estado do Ceará.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 12 de dezembro de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado
Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 230, DE 1991
Aprova o texto do Acordo sobre Transporte Aéreo Regular nrmado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular de Angola, em Luanda,
em 16 de dezembro de 1983.
O Congresso Nacional decreta: · ·
Art. 1' É aprovado o texto do Acordo sobre Transporte Aéreo Regular, firmado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular de Angola, em Luanda, a 16 de
dezembro de 1983.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 12 de dezembro de 1991. -Senador Mauro Benevides- Presidente.

ACORDO DE TRANSPORTE AÉREO .
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O
GOVERNO DA REPÚBLICA POPULAR
DE ANGOLA
O Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular de Angola, daqui em diante designados por "Partes Contratantes",

Desejando deseny_olver, de forma segura e ordenada, serviços regulares de transporte aéreo entre os seus respectivos
tejrj_tQ_rio_s_ e__de prosseguir no desenvolvimento da cooperação
internacional no domínio dQ transporte aéreo;
Considerando a conveniência de aplicar aos serviços acima mencionados os princípios e as disp9siç_ões da Convenção
sobre a Aviação CiviJ Internacional, assinada em Chicado
em 7 de dezembro de 1944,
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Acordam o seguinte:

ARTIGO I
(Definições)
Para os efeitos do presente Acordo e seu Anexo, salvo
se o texto o indicador de outro modo:
a) a expressão "Autoridades Aeronáu_tkas." sjgnifiça, relativamente à Repúb1ica Federativa do Brasil, Ministro de
Estado da Aeronáutica e, relativamente à República Popui.Jr
de Angola, Ministério dos Transportes e Comunicações, ou
em ambos os casos; a pessoa ou organismo autorizado a exer~
cer as funções atualmente da competência das ditas .autoridades;
b) a expressão "Convenção'' significa a Convenção sobre
a Aviação Cívil Internacional aberta a assinatura em Chicago,
em 7 de Dezembro de 1944, e inclui todos os Anexos adotados
nos termos do art. 90 desta Convençãoe todas as emendas
aos anexos ou ã Convenção na medida em que esses Anexos
e emendas tenham sido adotadas pelas duas Partes Contratantes;
c) a expressão "Território", quando referida a ·um Estado, significa as regiões terrestres e as ágúaS-jurisdicionais sobre
as quais o dito Estado exerce a sua soberania; ~
d) as expressõesuServiço aéreO'', ''ServiçO aéreo internacional", "Empresa de transporte aéreo" e "Escala não comercial" correspondem às definições que lhe são dadas, respectivamente, nos parágragos a), b}, c) e d) do art. 96 da Convenção;
e) a expressão ''Empresa designadan significã a émpresa
de transporte aéreo que as Autoridades Aeronáuticas de uma
Parte Contratante tenham designado, nos termos do Artigo
3 do presente Acordo, para a exploração dos serviços aéreos
iriterriaciõit3.iS acordados nas rotas especificadas no Anexo
ao presente Acordo, e que as Autoridades Aeronáuticas da
outras Parte Contratante tenham autoridade nos termos do
mesmo Artigo 3;
f) a expressão "Anex_o" significa o Anex_o ao presente
Acordo incluindo as alterações que nele tenham sido introduzidas em conformidade com as disposições do Artigo 18 do
presente Acordo.
ARTIG02 (Concessão de Direitos)

1. Cada uma das Partes Contratantes concede à outra
Parte Contratante os direitos especificados no presente Acordo com vista ã exploração de serviços aéreos regulares internacionais nas rotas indicadas no Anexo ao presente Acordo;
esses serviços e -rótas- são ·designados daqui em diante por
"serviços acordados" e "rotas especificadas".
2. A empresa designada por cada uma das Partes Contratantes gozará na exploração dos serviços acordados numa
rota especificada, dos_ direitos seguintes:
a) sobrevoar sem aterrar o território da outra Parte Contratante;
·b) aterrar no dito território parã. fins não -cOniéi"ciaiS:
c) embarcar e desembarcar tráfego internacio:i:Ial de passageiros, carga e cOrreiO-nas--condições est_~belecidas- no presente Acordo e seu Anexo.
3. As disposições do presente Artigo não deverão considerar-se como outorgando à empresa designada duma Parte
CoO tratante o direito de embarcar passageiros, carga e correio,
para os transportar entre pontos situados no território da outra
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Parte Contratante contra remuneraÇão ou em regime de contrato de fretamento (cabotagem).
- 4. Cada umad as Partes Contratantes terá o direito de
eSpecificar o itinerãrio a seguir sobre o seu território, assim
como os aeroportos a serem utilizados pela empresa designada
da outra parte Contratante.
ARTIG03
(Designação das Empresas)
1. Cada uma das Partes Contratantes terá o direito de
designar uma empresa de transporte aéreo para a exploração
dos serviços acordados nas rotas especificadas. A notificação
desta designação será feita poT escrito pelas Autoridades Aeronáuticas da Parte Contratante que designa a empresa às Autoridades Aeronáuticas da outra Parte Contratante.
2. Uma vez recebida esta notificação a OUtra Parte Contratante deverá, sob reserva das disposições dos parágrafos
3 e 4 do presente Artigo, conceder ·sem demora, à empresa
designada a competente autorização de exploração.
3. As Autoridades Aeronáuticas de uma Parte Contratante poderão exigir que a empresa designada pela outra Parte
Contratante demonstre estar em condições de satisfazer as
exigências prescritas nas leis e regulamentos normal e razoavelmente aplicáveis â exploração de serviços aéreos internacionais, em conformidade com as dispOsições da Convenção.
4. Cada uma das Partes Contratantes terá o direito de
não conceder a autorização -de exploração prevista no pará~
grafo 2 do-presente Artigo ou de o sujeitar às condi.ções que
julgar necessárias par:a o exércfció, pela empresa designada,
dos direitos especificados no Artigo 2 sempre que a dita Parte
Contratante tenha razões para crer que uma Parte substancial
da propriedade e o controle efetivo desta empresa não pertencem à Parte: Contratante que a designou ou a naciona-iS sei.ts-._
5. A empresa de transporte aéreo assimd esignada pode~
rá a qualquer momento iniciàr os Serviços acordados desde
que tenham sido aprovados os horários e as tarifas relativos
a estes serviços, de harmonia com as disposições dos Artigos
8 e 11 do presente Acordo.
ARTIG04
(Revogação da Autorização, Suspensão
de Direitos e Imposição de Condições)
1. Cada uma das Partes Contratantes terá o direito de
revogar a autorização de exploração ou de suspender o exercício, pela empresa designada da outra Parte Contratante. dos
direitos especificados no Artigo 2 do presente Acordo ou
ainda de sujeitar o exercício desses direitos âs condições que
julgar necessárias, sempre que:
a) não tenha sido desmonstrado que uma parte substancial da propriedade e o controle efetivo da empresa pertençam
à Parte Contratante que a designou ou a nacionais seúS, ou
-b} a émpresa deixar de cumprir as leis ou regulamentos
da Parte Contratante que concedeu esses direitos, ou
-c) a empresa não observar na exploração dos serviços
acordados as cOndições prescrítas no presente Acordo.
2. Salvo se a renovação, suspensão ou imposição das
condições previstas- no parágrafo 1 do presente Artigo forem
necessários para evitar novas infrações ãs leis ou regulamentos,
tal direito apenas seré exercido após a realização de consultas
com a outra Parte Contratante. Neste caso, a consulta terá
iricfcio ho prazo de trinta (30) dias a contar da data do pedido
para a sua realização.
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ARTIGOS
(Leis e Regulamentos)

1. As leis e regulamentos de cada uma das Partes Contratantes relativos à entrada, permanência e saída do seu território, das aeronaves utilizadas em serviços aéreo~ internacionais, ou relativos à exploração e à navegação das ditas
aeronaves dentro dos limiteS do mesmo território aplicam-se
às aeronaves da empresa designada pela outra Parte Contratante.
2. As tripulações, os passageiros e os .expe4idor~~- de
carga fiCarão sujeitos, que-r pessoalmente quer pgr i_nterrnédio
de terceiros, agindo por sua conta ou _em seu nome, às leis
e regulamentos em vigor, no território de cada_ Parte Contratante, sobre a entrada, permanência e saída de tripulações,
passageiros e carga, designadamente os relativos ã emigração,
imigração, passaportes, despacho aduaneiro, formalidades sa·
nitárias e regime cambial.
3. As leis e regulamentos acimã referidos S~fã_Q- ~s mes·
mos que se aplicam às aeronaves nacionais Utilizadas em serviços internacionais similares.

ARTIGO 6
(Certificados e Licenças}
1. Os certíficados de navegabilidade, os certificados de
aptidão e as licenças emitidas ou revalidadas por uma Parte
Contratante e não caducadas, serão reconhecidas como válidas
pela outra Parte COntratante_ p_ara os fins de exPloração dos
serviços aéreos especificados no Anexo ao presente Acordo~
2. Cada Parte Contratante reserva·se, corltudo, o direi·
to de não reconhecer a validade, para circulação no seu próprio
território dos certificados de aptidão e lice1_1ças emitidas aos
seus próprios nacionais, por
outro Estado.

um

ARTIG07
(Capacidade)
1. As empresas designadas s~rá garantido trataJ!l-C:::nto
justo e equitativo para que beneficiem de iguaisp_ossibiiidades
na exploração dos serviços acordados nas rotas-especificadas.
i. Para a exploração dos serviços, acOrdaàOs, ct"everâo
adaptar·se âs necessidades do público em matéila de trans·
porte nas rotas especificadas e deverão ter cçn~o objetivo
primordial a manutenção de coeficiente de utilização razoável
de capacidade adaptada às necessidades normais e razoavelmente previsíveis do tráfego de passageiros, carga e correio
entre os territórioS das Partes Contratantes.--A capacidade
· total a oferecer será, na medida do possível, dividida igualmente enrre as empresas designadas.
3. Uma capacidade adicional poderá, ·com ~aráter tem·porário, ser ofereCida, pã:ra além da estabelecid~ nos t~rmos
do parágrafo 3 do presente Artigo~ sempre que_ as necessidades
do tráfego entre os territórios das duas Partes Contratantes
o justifiquem-. Essa capâcidade adicional está sujeita ao prévio
assentimento das Autoridades Aeronáuticas de ambas as Partes Contratantes.
- --4. As Autoridades Aeronáuticas das duas Partes Con·
tratantes consultar-se·âO sobre a aplicação das disposiç6es do
presente Artigo em caso_de desacordo entre as e_mpresas desig·
nadas ou sempre que as ditas Autoridades o julguem útil.

ARTIGO 8
(Programa de Exploração)
1. A capacidade a oferecer e a freqüência dos s_erviços
nas rotas especificadas serão diScutidas, acordadas e revistas,
de tempos a tempos; entre as empresas ·designadas e subme·
tidas à aprovação das Autoridades Aeronáuticas de ambas
aS Partes Contratantes.
2. Os programas de exploração da empresa designada
de cada uma das Partes Contratantes, incluindo, sobretudo,
a freqüência dos serviços, os horários e os tipos de aeronaves
utilizadas serão submetidos à aprovação das Autoridades Ae·
ronáuticas da outra Parte Contratante, pelo menos 30 (trinta)
dias antes do início da exploração; todas as ulteriores eventuais
modificiçôes, deverão ser igualmente submetidas à aprovação
das ditas AutQridades Aeronáuticas, com uma antecedência
razoável.
ARTIGO 9
(Estatlsticas)
As empresas designadas de ambas as Partes Çontratantes
deverão fornecer às Autoridades Aeronáuticas de cada uma
das Partes Contratant~s, a seu pedido, as informações .estatís·
ticas respeitantes à utilização da capacidade oferecida pela
dit~s empresas nos serViços acordãdos entre qs seus respectivos
territórios.
ARTIGO 10
(Acordos entre Empresas}
AS einpresas designadaS de cada uma das Partes Contratantes poderão concluir acordos de cooperação técnica e-co·
mercial os quais serão submetidos à aprovação das respectivas
Autoridades Aeronáuticas das Partes Contratantes.
ARTIGO 11
(Tarifas)
1. Nos parágrafos seguintes o termo "tarifa" significa
o preço do transporte de passageiros, bagagem e carga e,
dunia maneira geral, as condições de transporte às quais se
aplicam, assim como os preços e con9-ições_relativos aos serviços de agência e outros serviços auxiliares com excepção,
contudo, das remunerações e condições relativas ao transporte
de correio.
2. As tarifas a aplicar pela empresa de transporte aéreo
de uma Parte Contratante para os transportes com destino
ou proveniente do território d~ outra Parte Contratante serão
fixadas a níveis razoáveis, tendo a devida conta os elementos
relevantes de apreciação, especialmente o custo da exploração
e um iucro razoável, aSsim como·as tarifas aplicadas por outras
empresas de_ transporte aéreo.
_3. As tarifas referidas no parágrafo 2 do presente Artigo
assim como 'os níveis de comissões de agência aplicávêiS serão,
na medida do possível, fixadas por acordo entre as empresas
desig:nadas das duas Partes Contratantes após consulta, se
neces-sário, a outras empresas que explorem toda ou parte
d~_m_esma rota; este acordo deverá conseguir·se, tanto quanto
possível, por recurso aos procedimentos de fixação de tarifas
estabelecidas por organismos de caráter internacional reconhecidos por ambas as Partes Contratan~es.
4. As tarifas assim acordadas serão submetidas à aprovação das Autoridades Aeronáuticas das duas Partes Contra-

Dezembro de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

tantes, pelo menos sessenta (60} dias antes da data prevista
para a sua entrada em vigor em casos especiais estie prazo
poderá ser reduzido sob_ reserva da concordância das ditas
Autoridades.
5. Aprovação das tarifas assim acOrdadas poderá ser
dada expressamente. Se nenhuma das Autoridades Aeronáuticas tiver manifestado o seu desacordo no prazo de (30) dias,
a contar da data da apresentação das tarifas nos termos do
parágrafo 4 deste Artigo, serão estas considerada,s_ ;:~.provadas.
No caso_ de redução de prazo para apresentação das tarifas
nos termos do parágrafo 4, as Autoridades Aeronáuticas poderão acordar num prazo inferior a trinta (3U) dias para notificação do seu eventual desacordo.
6. Se as empresas designadas não chegarem a acOrdo
sobre uma ou mais tarifas ou se, por qualquer outra razão
uma tarifa não puder ser fixada conforme as disposiçOeS do
parágrafo do presente Artigo ou se durante os primeiros trinta
(30) dias do período de sessenta (60) dias referido no parágrafo
4 do presente Artigo as Autoridades Aeronáuticas de uma
das Partes Contratantes notificarãril as AUtoridades Aeronáuticas da outra Parte Co!itl'a:tante-do seu desacordo com as
tarifas proposta em conformidade com as disposiÇões do parágrafo 3 do presente Artigo, as Autoridades Aeronáuticas das
duas Partes Contratantes deverão esforçar-se por fixar a·tarifa
de comum acordo.
7. Se as Autoiidades Aeronáuticas_ não puderem chegar
a acordo, nem sobre a aprovação de qualquer das tarifas que
lhes tenham sido submetidas em confonrildade com o paráR
grafo 4 do presente Artigo, nem sobre a fixação de_quaisquer
tarifas em conformidade com o parágrafo 6, prõcurai-se-á
solucionar o diferendo de acordo com as disposições dos Artigos 17 e 20 do presente Acordo.
8. Salvo as disposições do parágrafo-7 do presente Arti·
go nenhuma tarifã entrará em vigor antes de obtida a aprovação das Autoridades Aeronáuticas das duas Partes Contratantes.
9. Qualquer tarifa estabelecida em conformidade com
o disposto no presente Artigo continuài'á--êiiCvfgor--=até aO
estabelecimento de nova tarifa. A validade de uma tarifa não
poderá, todavia, ser prorrogada em virtude deste parágrafo
por período superior a doze (12) meses a contar da data em
que deveria ter expirado.
ARTIGO 12
(Trânsito Direto)
1. Os passageiroS, bagagem e cargã enf ttânsi"to--direto
no território- de uma Parte Contrante, desde qUe se mantenham nas zonas do aeroporto que lhes estejam reservadas,
serão apenas sujeitos a um controle simplicado.
2. As bagagens e a carga em trânsito diretão serão isentas de direitos aduaneiros e outros impostos similares.
ARTIGO 13
(Taxas)
1. As taxas e outros encargos referentes à utilização
dos aeroportos, incluindo as suas instalações e serviços, asSínl
como as taxas respeitantes à Utilização dos serviços de navegação aérea de rotas serão cobrados de acordo com a regulamentação em vigor DO territóriO da outra Parte Cõntra~ª'nte.2. Cada um-a das Partes Contratai:tteS concOrda, entretanto, que o montante dessas taxas e encargos não será sUperior ao que pela utilização de aeroportos, instalações e serviços
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do mesmo gêneJ1? seja exigido_ ~~s aeronaves nacionais ou estrangeiras utiliz<:tdas em serviços internacionais simifares.
ARTIGU14.

(Isenções de Direitos, Taxas e Impostos sobre aeronaves e
abastecimentos)
1. As aeronaves utilizadas em serviços internacionais
pela empresa designada duma Parte Contratante, assim como
o seu equipamento normal, as suas reservas de carburantes
e lubrificantes, as suas provisões de bordo (incluindo alimentos, bebidas e tabaco e outros produtos destinados à venda,
em quantidades limitadas aos passageiros durante o vóo) serão, ã entrada no território da outra Parte Contratante, isentos
de todos os direitos aduaneiros, emolumentos de inspeção
e-.outros impostos ou taxas, desde _que tal equipamento e
existências permaneçam a bordo das aeronaves até a sua reexportação ou até a sua utilização na parte da rota sobre o
dito território.
2. Serão igualmente isentos destes mesmos direitos e
taxas, à exceção dos pagamentos relativos a serviços prestados:
a) as provisões de bordo embarcadas no território de
uma Parte Contratante, dentro dos limites fixados pelas Autoridades da dita Parte Contratante, para utilização a bordo
das aeronaves que explorem serviços internacionais da outra
Parte Contratante;
b) as peças sobressaltentes e equipamentos normais de
bordo introduzidos no território de uma das Partes Contratantes para a manutenção ou reparação das aeronaves utilizadas em serviços internacionais pela empresa designada da outra Parte Contratante; c) os combustíveis e lubrificantes destinados ao abasteci~
menta das aeronaves utilizadas em serviços internacionais pela
empresa designada de uma Parte Contratante mesmo quando
tais combustíveis e lubrificante-S possam ser Consumidos, na
parte da rota sobre o território da Parte Contratante em que
foram metidos a bordo.
3. Caso as leis e regulamentos de cada uma das Partes
Contratantes o exijam, os produtos referidos nos parágrafos
1_ ~ ~ que antecedem, poderão ser colocados sob vigilância
ou controle das autoridades aduaneiras.
4. Os equipamentos normais de bordo, assim como os
produtos e provisões existentes a bordo das aeronaves d~
uma Parte Contratante apenas poderão ser descarregados no __
território da outra Parte Contratante com o consentimento
~as respe~ti~as autoridades ~duaneiras. Em tal caso, poderão
ser colocados sob vigilância das ditas autoridades até ao momento de serem reexportados ou de lhes ser dado outro destino, de harmonia com os regulamentos aduaneiros aplicáveis.
ARTIGO 15
(Representação Técnica e Comerciai)

1. A empresa designada de uma Parte Contratante terá
o dii:eitõ de manter no território da outra Parte Contratante
uma repreSentação constíiuídapor-peSsoal técnico e por pessoal comercial para a execução dos serviços acordados. O
número de elementos_da representação, que poderá ser preen~hj~o _co~ naC?!CJ!J.ais da pr~meira Parte Çontrâtante, será determmado pelas Autoridades ~eroná!J-ticas, com base em pro_p_ostas das empresas designadas, segundo critérioS-de reciproCidade e eqüidade.
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2. Os nacionaiS de terceiros países empregadoS P-ela-e~~
presa designada de uma Parte ContraJante são incluídos no
número dos nacionais dessa Parte Contratante.
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ARTIGO 21
(Denúncia e Cessação do Acordo)

Cada uma das Parte Contratantes poderá, a _qualquer
momento, notifiç_ar a outra Parte Contratante da sua decisão
ARTIGO 16
de de-nunciar O presente Acordo; tal notificação será feita
(Transferência de resultados)
simultaneamente à Organização da Aviação Civil InternacioCada Parte Contratante concede à Empresa designada nal. Neste caso o Acordo terminará 12 (doze) meses após
pela outra Parte Contratante o direito de transferir o excesso a_ cJ-ata da recepção de notificação pela outra Parte Contradas receitas sobre as despesas realizadas no seu território com tante, salvo se a dita notificação-foi' re-tirada, por acordo múo transporte de passageiros, correio e carga,- de ac~r~o ~om _tuo, antes de expirar aque!e prazo. Caso a outra Parte CoJ)traas formalidades cambiais, em vigor no terriióiiO de cada Parte tãTite não acus'e a recepÇãõ da notificaÇão, esta Considerar-se-á
Contratante, que deverá conceder os meios -ºe~ssários a este como recebida 14 (quatorze) dias após recepção pela Organiobjetivo. Estas transferências deverão ser feitas em divisas -zação da A viação Civil Intern~CiOnãl.
convertíveis à taxa do mercado cambial em vigor. Sempre
ARTIG022
que o sistema de pagamento entre as Partes Contratantes
(Registro na lCAO)
for regido por um acordo especial, tal acordo deverá ser apli~
O presente Acordo, seu Anexo e as emendas feitas nos
cada.
termos do Artigo 18 ~erão registrados pa Organização da AviaARTIGO 17
ção Civil Inte-rnacional.
(Consultas)
ARTIGO 23
1. Denfro de um- estreito espíritO de colaboração, as
(Entrada
em vigor)
Autoridades Aeronâuticas das Partes Contratantes consultar~
As disposições do presente Acordo serão aplicadas a títuse~ão de tempos a tempos a fim de assegurare-m a áplicação
e execução satisfatória das disposições do presente Acordo lo provisório a partir da data da sua assinatura. O presente
AcordQ_entrará em vigor a partir da data _em qu~ as Partes
e seu Anexo.
2. Cada uma das Partes Contratantes poderá solicitai- Contratante~ ~e potificai:'em mutuamente, por via diplomática,
consultas escritas ou verbais que deverão ter infciO, pelo me- de que foram cumpridas as formalidades constitucionais aplinos, 60 (sessenta) dias depois da data do pedido, a menos cáveis.
que as duas Partes Contratantes acordem noutro prazo:
Em fé do que os signatários, devidamente autorizados
pelos
Governos respectivos, assinaram o presente Acordo.
ARTIGO 18
Feito em Luanda, aos 16 de dezembro de 1983, em dois
(Modificações do Acordo e Anexo)
exemplares em língua portuguesa, sendo os dois textos igual1. Se uma ou outra das Partes Contratantes entender mente válidos.
-Pelo Governo da República Federativa do Brasil; Mauro
aconselhável modificar qualquer disposição do Presente Acordo ou do seu Anext?, poderá solicitar consultas à outra Parte da Costa Couto.
Pelo Governo da República Popular de Angola; Pedro
Contratante; estas consultas poderão realizar-se entre as Autoridades Aeronáuticas, em conformidade com as disposições de Castro Van-Dúnem.
do Artigo 17 do presente Acordo.
_
ANEXO
2. As modificações do Acordo e__ 4~ Ane_xo; Pt?der_ão
. SEÇÃO I
entrar em vigor, proVisoriàmerite, ate _que as _p_~rtes_Contra~
(Designação de Empresas)
tantes se notifiquem mutuamente, por via diploritática, de
que foram cumpridas todas as formalidades _constitucionais
1. O Governo da ~epública Federativa do Brasil desigaplicáveis.
na para a exploração dos serviços acordados indicados na
Seção II, do parágrafo 1'
ARTIGO 19
Viação Aérea Rio-grandense -V ARIG ~LA.
(Harmonização com Acordos Multi/atei-ais)
2. O Governo da Republica Popular de Angola designa
O presente Acordo e seu Anexo consideram~se como para a exploração _dos serviços acordados indicados na Seção
tendo sido emendados de forma a ficarem de harmonia com II, parágrafo 2' .
os acordos multilaterais sobre transporte aéreo que venham
TAAG- Linhas Aéreas de Angola U.E.E.
a vincular, por igual, as duas Partes Contratantes.
SEÇÃO II
ARTIG020
(Quadro de Rotas)
(Diferendos)
1. Rotas a explorar nos dois sentidos pela empresa brasi1. CaSo Surja quà.lquer diferendo entre as Partes Contra~ leira: um ponto no Brasil- pontos inte:rroédios -JJ.m ponto
tantes relativo à interpretação ou aplicação do presente Acor- em Angola- pontos além.
do ou seu Anexo, deverá prbcurar~se so~~cioná-lo p_or via
_ 2 ... Rotas a explorar ilos dois sentidos pelª empresa de
de negociações diretas entre as Autoridades Aeronáuticas das transportes aér-eos-angolanos: um põô.tO em Angola- pontos
Partes COntfatantes.
·
interrilédios- um ponto no Brasil- pontos além.
3. Para explorar as linhas aéreas definidas no parágrafo
2. Se as Autoridades Aeronáuticas não chegarem a
acordo, a solução do diferendo será objeto de negociações 111 d_essa Seção,_ a empresa brasileira designada gozará dos
por via diplomática.
direitos:
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a) de desembarcar no território de Angola, tráfego internacional de passageiros, carga e correio;·e-m.barcados no território do Brasil;
b) de embarcar no território de Angola, tráfego internacional de passageiros, carga e correio destinados ao território
do Brasil;
c) de omitir Um ou mais pontos intermédios ou além,
desde que essa omissão seja prevíamente ptiólicada nos horários, no caso da empresa designada usufruir de direitos de
tráfegO nós termos da Seção IV ou da Seção V.
4. Para explorar as linhas aéreas definidas no parágrafo
1~ desta Seção, a empresa angolana designada gozará dos
direitos:
a) de desembarcar no território do Brasil tráfego interna:..
cional de passageiro, carga e_ correio embarcados QO território
de Angola;
b) de embarcar no território do Brasil tráfegO internacional de passageiros carga e correio destinado ao território
de Angola;
.
c) de omitir um ou_ mais pontos intermédios ou além,
desde que essa omissão seja previamente publicada nos horários, no caso da empresa designada usufruir de direitos de
tráfego nos termos da Seção IV ou da Seção V.
SEÇÃO !li
O ponto no território de cada uma das Partes Contratantes será determinado de comum acordo entre as empresas
designadas e sujeitos à aprovação prévia das Autoridades Aeronáuticas das Partes Contratantes.
SEÇÃOIV
1. Os pontos intámêdios serão determinados, de comum acordo, entre as empresas designadas das duas Partes
Contratantes e__sujeitos à aprovação prévia das Autoridades
Aeronáuticas.
2. O direito da empresa designada de uma Parte Contratante de embarcar ou desembarcar no território_ da_outra P_arte
Contratante, tráfego internacional de passageiros, carga, e
correio destinado ou proveniente de pontos intermédios das
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rotas indicadas na Seção II será objeto de acordo entre as
Autoridades Aeronáuticas das Partes Contratantes.
SEÇÃOV
pontos para além do território serão determinados
de comum acordo entre as empresas designadas das duas Partes Contratantes e sujeitos à aprovação prévia das Autoridades
Aeronáuticas.
2. O direito da empresa designar por uma Parte Contratante de embarcar ou desembarcar no território da outra Parte
Contratante, tráfego internacional de passageiros, carga e correio destinado ou -proveniente de pontos além do território
desta Parte Contratante será objeto de acordo entre as Autoridades Aeronáutica:s das Partes Contratantes.

r. - os

Aviso n'344-SUPAR.
Em 10 de julho de 1984.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Fernando Lyra
DD. 1•-Secretário da Câmara dos Deputados
Brasflia -DF
Excelentíssimo Senhor 19 Secretárjo:
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Relações Exteriores, texto do Acordo de Transporte_ Aéreo entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Popular de Angola. concluído em Luanda, em 16 de dezembro de 1983.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce~
lência protestos de elevada estima e consideração. - João
Leitão d_e Abreu, Ministro-Chefe do Gabinete Civil.
(As Comissões de Relações Exteriores e de Transportes,
Comunicações e Oóras Públicas).
Publicado no DCN (Se_ção 11), de 9·11-84

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado
Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 231, DE 1991
Aprova o texto do Ajuste Complementar de Cooperação Científica e Tecnológica,
no Campo da Informática e Computadores, entre o Governo da República Federativa do Brasil

e o GOverno da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, celebrado em BrasfiJa; em 6 de
junho de 1989.
Art. 1' É aprovado o texto do Ajuste Complementar de Cooperação Científica e Tecnológica,
no Campo da Informática e Computadores, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, celebrado em Brasília, em 6 de junho de 1989.
Art. 2' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de dezembro de 1991. -Senador Mauro Benevides, - Presidente.
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AJUSTE COMPLEMENTAR DE COOPERAÇÃO
CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, NO CAMPO DA
INFORMÁTICA E COMPUTADORES, ENTRE
O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDER,ATIVA
NO BRASIL E O GOVERNO DÁ'UNIÃO DAS
REPÚBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS

o- Governo

da República Federativa do Brasil e o Go-

verno da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (dora-

vantes denominados "Partes"),
Reconhecendo interesse comum na cooperação científica
e tecnológica no setor de informática e computadores, e
Tendo como fundamento o Acordo entre_ o Governo_ da
República Federativa do Brasil e o Goyçrno da U niã.o Qg~.s
Repúblicas Socialistas SoviétiCas sobre Programa a Longo Prazo de Cooperação Económica, Comerciai, Científica c Tecnológica firmado em Brasília, em 30 de setembro de 1987,
Acordam o seguinte:
ARTIGO!
As Partes desenvolverão cooperação no campo -da informática e de COmputadores, nos seguintes ramos:
a) engenharia de software;
b) estações de trabalho multiproccssadoras;
c) redes de computadores;
d) automação industrial;
e) microeletrônica.
ARTIGO II
A cooperação prevista neste AjUSte CoinPiemetlta·r sefá
realizada, segundo as condições previstas pelo Acordo sobre
Programa a Longo Prazo acima menciOriado, nas seguintes
modalidades, sem exclusão de outras que venham a ser mutua~
mente acordadas:
a) intercâmbio de cientistas e especia1ist~~ para realiza~
ção de atividades científicas e tccnológkas;
·
b) realização de conferências, seminários, cursos e pale~

tras;

c) elaboração e publicação de trabalhos conjuntos sobre
os resultados de pesquisas científicas e tecnológicas_;_
d) intercâmbio de informação científica e tecnológica;
_e,) realização de atividades conjuntas de pesquisa e desen~
volvirnento.
ARTIGO III
As Partes designam as seguintes entidades responsáveis
pela implementação do presente Ajuste Complementar:
a) Secretar!a_Especial_da Ciência e TeCnologia cta Presidência da República, por intermédio do Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e TeCnólógico__~ ÇNPq c da
Secretaria Especial de Informática -SEI, pelo lado brasileiro,
e
b) Academia de Ciências da URSS, por intermédio de
-seu Setor de Informática, Computadores e Automação ' OIVTA, pelo lado soviético.
ARTIGO IV
Os procedimentos operacionais necessários à imptemen~
tação das atividades a serem realizadas no âmbito do presente
Ajuste Complementar serão acordados por via diplomática.
ARTIGO V
1. O presente Ajuste Complementar entrará em vigor
quando as Partes se tiverem comunicado sobre a cumprimento
das respectivas formalidades legais _internas.
2. O presente Ajuste Complementar terá uma validade_
de dois anos, findo os quais será automatícarnente renovado
por períodos iguais e sucessivos, a menos que qualquer uma
das Partes comunique à outra, a --qualquer tempo e por via
diplomática, com uma antecedência de seis, sua intenção de
denunciá Mio.
Feito em Brasília_, em 6 de junho de 1989~ em dois exemR
piares originais nas línguas portuguesa e russa, sendo ambos
os textos autênticos.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Paulo
Tarso Flecha de Lima
, -~Pefo Governo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas: -Gui"ilvahovitch Martchuk.

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu; Mauro Benevides, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 70, DE 1991
Autoriza a República Federativa do Brasil a ultimar a contratação de operação de
crédito externo, no valor de até CLS Hung. 12,000,000.00 (doze milhões de dólares-convênio),
junto à empresa Medicor Comercial S/A.
O Senado Federal resolve:
Art. 1• Ê a República Federativa do Brasil autorizada a contratar operação de crédito externo,
no valor de até CLS Hung. 12,000,000.00 (doze milhões de dólares-convênio), junto à MediCar Comercial
.
..
. .
S/A.
Parágrafo único. A operação de crédito externo definida no caput deste artigo destina-se ao financiamento de 85% do custo de aquisição de peças de reposição e equipamentos para os hospitais universitários
das Instituições Federais de Ensino, no âmbito da Secretaria Nacional de Educação Superior - SENESU/MEC.
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Art. 2 9 As condições finariêeíras básicas das operações de crédito são as seguinteS:
I - credor: Medicar Comercial S/A;
II -valor: até CLS Hung. 12,000,000.00 (doze milhões de dólares-convênio);
III- juros; 7,5% a.a., pagáveis semestralmente, a partir da daiã de cada embarqüe;
IV- amortização:

a) da parte não financiada:
-7,5% após a emissão das guias de importação;
-7,5% contra a apresentação da fatura comercial e do conhecimento do embarque;
b) do principal financiado (85%):
-em quatorze prestações semestrais iguais e consecutivas, ve-nCendo a primeira vinte e quatro
meses após a emissão dos documentos de cada embarque;
c) dos juros:
-semestralmente vencidos, contados a partir de cada embarque.
Art. 3' A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida num prazo de doze
meses contados da data em que a Medicar Comercial SIA considerar eficaz o contrato de empréstimo.
Art. 4•' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 12 de dezembro de 1991. -Senador Mauro Benevides- Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 71, DE 1991
Autoriza o Governo do Estado da Bahia a emitir e colocar no mercado, através de
ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado da Bahia - LFTBA destinadas
ao giro de 88% das 2.162.262.610 LFTBA vencíveis no primeiro semestre de 1992.
O Senado Federal resolve:
Art. 1' É o Governo do Estado da Bahia autorizado, nos termos do art. 8' da Resolução n'
58, de 1990, do Senado Federal, a emitir e colocar no mercado, através de ofertas públicas, Letras Financeiras
do Tesouro do Estado da Bahia.
Parágrafo únido. A emissão das LFTBA destina-se ao giro de 88% das 2.162.262.610 Letras
Financeiras do Tesouro do Estado da Bahia vencíveis no primeiro semestre de 1992.
Art. 21' As condições financeiras da emissão das Letras Financeiras do Tesouro do Estado da
Bahia são as seguintes:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, deduzida a
parcela de 12%, consoante pactuado no Memorando de Entendimento de 3 de abril de 1991, firmado
pelo referido Estado com o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento e com o Banco Central
~
~
do Brasil;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: 1.096 dias;
e) valor nominal: CR$ 1,00;
O características dos títulos a serem substituídos:
Vencimento
Quantidade
15·01-92
15.02-92
15-03-92

319.617.245
1.085.550.626
757.094.739

2.!62.262.6i õ

Total

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:
Colocaçl!o
Vencimento
Titulo
Data-Base
!5.01-92
17-02-92
16-03-92

15.01-92
15-02-95 ~
15-03-95

551096
551094
55! 094

15.0!-92
17-02-92
16.03-92

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n' 565, de 20 de
setembro de 1979, do Banco Central do Brasil;
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Art. 3• Esta Resolução entra em vigOr na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de dezembro de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente.
------~·

'

.

~-.

Faço saber que o Senatlo' Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO.N• 72, DE 1991
Autoriza o Estado do Ceará a emitir e colocar no mercado, através de ofert~ públicas,
Letras Financeiras do Tesouro do Estado - LFTE-CE, cUjos recursos, advindos de tal emissão,
serão destinados ao giro de 88% das 162.087.969 LFTE-CE vencíveisno primeiro semestre
de 1992, conforme compromisso daquele Estado ratificado no Ofício n• 727, de 18 de novembro
de 1991.
O Senado Federal resolve:
..
. . .. ..
.
Art. 1• É o Estado do Ceará autorizado, nos termos dos arts. 4• e 8• da Resolução n'' 58, de
1990, do Senado Federal, a coloearno mercado, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro
. ..
.
. .
. .· .
···· ·
do Estado - LFTE-CE.
Parágrafo único. A emissão_cl.asLfTE-CE destina-se ao giro de 88% das 162.087.969 LFTE-CE
vencíveis no primeiro semestre de 1992 .
.Afl. 2' As condições financeiras da emissão das LFTE-CE são as seguintes:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, deduzida a
parcela de 12%, conforme compromisso daquele Estado ratificado através do Ofício n' 727, de 18 de
·
novembro de 1991;
b) modalidade: nominatiVa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: 731 dias;
·e) valor nominal: Cr$·1,00;
. . _
o características dos títulos a se!en'i substituídos: .

Quantidade··

Vencimento

162.087.969
15.01.92
g) previsão de colocação c vencimento dos títulos a serem emitidos:
Colocação

Vencimento

Título

Data-Base

15..01-92

15,0)-94

570731

15-{)1-92

h) forma de colocação:'através de ofertas públicas,nos termos da Resolução n' 565, de 20 de
setembro' de 1979,' do ·Banco Central do Brasil;
Art. 3'' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de dezembro de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃó N• 73, DE 1991
Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a emitir e colocar no mercado
125.161.891.514 Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo - LFTP, data base
30.09.91, destinadas à liquidação da terceira parcela correspondente a 1/8 do valor dos precatórios
judiciais de natureza não alimentar pendentes de pagamento em 5-10-88.
O Senado Federal resolve:
Art. 1<' É o Governo do Estado de SãQ.P.aulo.autorizado, nos termos do art. 89 , §§ 3• e 4•
da Resolução n• 58, de 1990, do Senado Federal, a colocar no mercado, através de. ofertas públicas,
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo-LFTP.
Parágrafo úrtico. A emissão das LFTP destina-se à liquidação da terceira parcela correspondente
a 1/8 do valor dos precatórios Judiciais de natureza não alimentar pendentes de pagamento em 5.1.88.
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Art. 2<;1 A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: 125.161.891.514 LFTP;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial)·
d) prazo: 2.542 dias;
~
~~
~
~
~
- ~
'
e) valor nominal: Cr$ 1,00;
~
I) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:
Colocação
dezembro 91

Vencimento

·Data-Base

Quantidade

15-09-98

30--09-91

125.161.891.514

g) forma de colocação: ~através de ofertas públicas nos termos da Resolução n' 565, de 20· de
setembro de 1979, do Banco Central do Brasil.
.
Art. 3• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de dezembro de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente.

SUMÁRIO
1- ATA DA 248• SESSÃO, EM 13 DE DEZEMBRO
DE 1991
1.1 -ABERTURA
1.2-EXPEDJENTE
1.2.1 - Offcio do Sr. I' Secretário da Câmara dos Deputados

SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG ~ Pre·
venção da AIDS. Programas de educação e ampliação das
campanhas educativas.

SENADOR MARCO MACIEL- 43• aniversário da
Declaração Universal dos Direitos -do Homem.
SENADORA JÚNIA MARISE - Homenagem ao

Dr. Etelvino Teixeira Coelho, Presidente da Fundação
-Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do Brasileira de Reabilitação Visual, pelo domíriio da nova
seguinte projeto de lei:
técnica de corrcção cirúrgica de alta miopia.
Projeto de Lei da Câmara n• 138/91 (n' 1.592/91, na
SENADOR PEDRO SIMON - Análise das dificul·
Casa de origem), de iniciativa do Senhor -PreSidente da dades conjunturais do Brasil.
República, que dispõe sobre a concessão do benefíciO de
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Solenidade
seguro~desemprego a pescadores artesanais, durante os pede outorga do prêmio "Homem de Marketing 91 ", à Df'!
ríodos de defeso.
Maria do Carmo do Nascimento Alves, em Aracaju, pro1.2.2- Discursos do Expediente
movida pela revista Marketing.
SENADOR EDUARDO SUPLICY -Realização de
1.2.3- Apreciação de matérin
vignia pela retomada da dignidade e esperança no Brasil,
Requerimento nQ 938/91, lido _em sessão_anterior.
promovida pelo Sindicato dos MetalúrgiCos de São Bernar- Aprovado.
do do Campo e Diadema. Necessidade de reversão da
1.3- ORDEM DO DIA
tendência da diminuição da produção de automóveis no
Projeto de Lei da Câmara n• 127/91, que dispõe sobre
Brasil. Apelo para o retomo de investimentOS nas ·atividades produtivas. Leitura de artigo publicado no jornal A parcela do frete pago pelas indústrias das regiões Norte,
Folba de S. Paulo, de autoria do Presidente Nacional do Noi'deste, Centro-Oeste e Sul, na aquisição de produtos
siderúrgicos laminados planos, comuns e revestidos, para
Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva.
SENADOR MAURiCIO CORR~A - Transcurso 'efeito de satisfação do !PJ. Aprovado, após pareceres da
dos 30 anos da lei de criação da Universidade de Brasflia comissão competente, tendo usado da palavra o Sr. Pedro
Simon. Á sanção.
-UnB.
Projeto de Lei da Câmara n' 122/91, que restabelece
SENADOR RONAN TITO -Elogios à atuação do
Presidente do Tribunal de Minas Gerafs, Sr. José Fernan- os Incentivos Fiscais que menciona e dá outras providêndes. Realização do 12' Congresso Brasileiro dos Magis- cias. Aprovado, após parecer da comissãQcompetente, ten-

do usado da palavra os Srs. Eduardo Suplicy, Fernando
trados em Belo Horizonte.
~
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Observa· Henrique Cardoso, Marco Maciel, Pedro Simon, Nelson

ções sobre o envio à Câmara c1.os Deputados, pelo Senhor
Presidente da República. de projeto de lei referente à rolilgem da dívida dos Estados e Municípios, tendo em vista
tratar-se de matéria da competência privatiVa do Senado

Federal.

Carneiro e Oziel Carneiro. A sanção.
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado
n~ 88/90,de autoria do Senador Odacir Soares, que dispõe
sobre o prazo para concessão para exploração dos serviços

públicos de telecomunicações, relativo ao art. 66 do Ato
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das Dispõsições Constitucionars-•'transit6r1as. AprõVãdO
art. 1~. sendo rejeitado o art. 2~ do substitutivo. À Comissão
Diretora para redação final.
Redaçã? final do Projeto de L.ei do Senado n' 88/90.
Aprovada. A sanção.
Projeto de Lei da Câmara na 113/91, de iniciativa do
Ministério Público, que dispõe sobre a criaçªQ_cl~_C_;ugos
em Comissão e GratlficaçOes pela R'épresentação de Gabinete- GRG- no quadro do Ministério Públ~co Federt;~l.
Aprovado, após parecer da comissão co-!Dpeten_te. À _sanção.
Mensagem n 9 301/91, que autoriza o Governo do Estado de Pernambuco, mediante ga~~tia da União, para contratar empréstimo externo no valor d_e_ cento e oito milhões
e quinhentos mil dólares norte-aJ;rte_ricanos, junto ao Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BID. Aprovada,
após parecer da comissão competente, nos termos do_ Projeto de Resolução n~ 108/91. À Comissão Diretora para
redaçáo final.
Redação final do Projeto de Resolução n' 108191.
Aprovada. À promulgação.
Mensagem n' 302/91, do Presidente da República,
através da qual solicita autorização para contratar operação
de _crédito externo, com garantia da União, entre o Governo do. Estado do Espírito Santo e o Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID, no valor de sessenta
e sete milhões e seiscentos mil dól~r?s nOJ::te_-americanõs,
para os fin:s--~qti.e espeCifica .. ~provada, após pªrecer da
comissão competente, hoS terriws do Projeto de Resolução
n~ 109/91, tendo usado da palavra os Srs._ Gérson Camata
e Nelson \V_~deJ.;in. À COriz.issãO D1retõra pai-a-- redaÇão
fina]. - ·
_
.
_ _ __ • __
Redação final do Projeto de Resolução n• 109191.
Aprovada. À promulgação.
Projeto de Lei da Câmara· h~ 126190, de_ iniciã.tívã do
Ministério Públicq da União,_que cria a_ qa_r~éfrá_(j:~f\poio
Técnico-Administrativo do Ministério Público Federal.
Aprovada a extinção da urg~ncia, ngs termos d.o Requerimento n' 970191.
Projeto de Decreto Legislativo n• 120191, que aprova
a indicação;potpatte do Presidente da República, de membro efetivo da Comissão Diretora do Programa Nacional
de Desestatização. Aprovado. À Comissão Diretora para
redação final.
Projeto de Lei n~ 27, de 1987, de iníci3.tfva do Presidente da Repúbli~a. que a1:1tori~-~- ç( Petr:<Ueo Br;t$ile4o
S.A. - PETROBRÁS, e a Distribuidora S. A. - BR
a, nas condições que estabelece, participarem do capital
de outras sociedades. Aprovado, após usar da palavra o
Sr. Pedro Sinion. À sanção.
--

Projeto de Lei da Câmara n• R9, de !990. que dá
a denominação de Presidente Jucelino Kubitschek de Oliveira ã Rodovia BR-364. Aprovado o SUbstitutivo, ficando
prejudicado o pr6jeto. À ComiSsão Diretora para redigir
o vencido para o turno suplementar.
Projeto de Lei da Câmara n~ 98~ de 1991, de iniciativa
do Presidente da ~epúJJli_ca, que dá qova· redação a dispositivOs da Lei n~-2.180, d~ 5_de fevereirº de 1954, que
dispõe sobr~ o J'ril?unaJ Marítimo, alterada pelas Leis n~
3.543, de 11 de fevereiro de 1959, de 29 de junho de !966,
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e o Decreto n 9 25, de 19 de novembro de 1966. Aprovado,
após usar da palavra o Sr. Marco Maciel. À sanção.
Projeto de Lei da Câmara n~ 99, de 1991. de iniciativa
_do Presidente da República, que dá nova redação ao art.
184 do Código Penal. Aprovad~ o Substitutivo, após parecer da comissão competente. A Comissão Diretora para
redigir o vencido para o turno suplementar.
Projeto de Decreto Legislativo n~ 16, de 1988, que
aprova _o texto da Convenção n~ 140, da Organização Interna_cionaJ âo Trabalho- OIT, sobre a licença remunerada
para estudos, adotada em Geriebra, em 1974, durante a
59! Reunião da Conferência Internacional do Trabalho.
Aprovado. À Comissão Diretora para redação finaL
Projeto de Decreto Legislativo n~ 17, de 1988, que
aprova o texto do Acordo spbre Prevenção, Controle, Fiscalização e Repressão ao Uso Indevido e ao Tráfico Ilícito
de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, assinado
com a República do P,araguai, em Brasília, a 29. de março
de 1988. Aprovado. A Comissão Diretora para redação
final.
Projeto de Decreto Legislativo n9 112, de 1991, que
aprova o texto da Convenção Internacional para Segurança
de Contêineres, assinado em Genebra, a 2 de dezembro
de 1983, e ~os Anexos I e II que integram ·a-CónVénção.
Aprovado. A Comissão Diretora para redação final.
Projeto de Decreto Legislativo n9 115, de 1991, que
aprova o texto do Acordo de Cooperação Económica e
Tecnológica, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da
China, em Brasília, a 18 de maio de 1990. Aprovado. A
Comissão Diretora para redação finaJ.
_ _ __
Projeto de Lei do Senado n~ 220, de 1991, de autoria
do Senador NeJ~on Carneiro, que isenta de contribuição
para a ~eguri4ade social a entidade beneficente de assistência social que atenda aos requisitos que menciona. Aprovado, após parecer da comissão competente, nos teÍ'mos
do substitutivo. '1'"'~ oferece, tendo usado d_a palavra o Sr.
Marco Maciel. A Comissão Direfoni para redigir o vencido
pa·ra o "ti.mio suplementar.
Projeto de Lei do Senado n' 385 ,de 1991-Complementar, de_ au_tor~_a 9a Senadora_Marluc_e_Pinto, que pror-roga a vigência da Lei COmplementar n~ 62/89, até_31 de
dezembro de 1992 e dá nova redação aos §§ 2' e 3' do
iirt: 29;- art . .39 e ãnexO único._ Aprovado o substitutivo~
ficando prejudicado o projeto, após usarem da palavra
os Srs. Fernando _!fenFique_ Cardoso e Marco. Maciel e
a Sr" Marluce Pinto. A Comissão Diretºr-~ para redigir
o vencido para o turno suplementar.
Projeto de Resolução n9 90, de 1991, que autoriza
a Prefeitura do Município de São Pa_ul9 _a proceder o__regiStro da rolagem das Letras Financeiras do Tesouro Nacional
- LFTM -'-- "São Paulo e Bónus do Tesouro Municipal
- BTM, São Paulo, vencíveis em 1992, no valor de
Cr$97.515.806.624,70 (noventa e sete bilhões, quinh_entos
·e quinze milhões, oitocentos e seis mil, seisCentOs e- vinte
e quatro cruzeiros e setenta centavos), conf_orrrie _cronograma específico. Aprovado. À COmissão Diretora para
redação final.
·•
Projeto-de Resolução n~ 95, de 1991, que autoriza
a Prefeitura do Município de São Paulo a emitir e colocir
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públicos na composição do preço para aquisição de bens

tras Financeiras do Tesouro âo Municfpio de São Paulo a serem alienados. Discussão adiada para a próxima segun(LFTM - SP), Aprovado. À Comissão Diretora pata reda- da-feira, nos termos do Requerimento o~' 973/91.
ção final.
Projeto de Resolução n<:> 40, de 1991, de autoria do
Projeto de Resolução _n<:> 96, de 1991, que autoriza Senador Ronaldo Aragão, que suspende, temporariameno Governo do _Estado de São Paulo a emitir e c.olocar te, os limites previstos n_o art. 3" _da Resolução Il:"' 58, de
no mercado, através de ofertas públicas, Letras Financeiras 1990. Apreciação sobrestada, nos termos do Requerimento
do Tesouro do Estado de São Paulo (LFTP), destinadas n' 874/91.
ao giro de 83% das 113.700.7úO.LFf vencíveis no lo semesProjeto de Resolução n~ 1ü2/91, que institui o Sistema -tre de 1992. Aprovado. À Comissão Diretora para redação lntegrado de Saúde - SIS. Aprovado o_ substitutivo com
final.
emendas, ficando prejudicados o projeto e a emenda de
Projeto de Resolução n 9 97, de 1991, que au,tori:?:a parecer contrário, tendo usado da palavra o Sr. Jutahy
o Governo do Estado de São Paulo a emitir 44.121.869.090 Magalhães. À Comissão Diretora para redigir o vencido
Letras Financeiras -do Tesouro do. Estado de São Paulo para o turno suplementar.
(LFTP}, em substituição de 15.025.47.6.732 Bônus do TeRedação do vencido para o turno suplementar do subssouro do Estado_ de São_Paulo- Série Especial- (BTSP titutivo ao Projeto de Resolução n9 102/91. Aprovada. À
- E), com vencimento no primeiro semestre df' 1992 e promulgação.
1.~.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
sujeita â Lei n' 8.024, de 12 de abril de 1990. Aprovado.
Redaç6es finais dos Projetes- de Decret'o Legislativo
À Comissão Diretôfa para rêdação finã.I.- Parecer n' 493; de 1991, da Comissão de Constituição, n~ 16/88, 112 e 115N1; de Resolução n' 95 e 97/91; de
Justiça e Cidadania, sobre a Cons-ulta n'? 17, de 1991, da Decreto Legislativo n9 120/91; e de Resolução n,s 90 e
Presidéncia do Senado Federai, concluído que não procede
96/91, constantes çla Ordem do Dia- da- preSente seSsão.
a alegação do Banco Central do Brasil para negar a infor- Aprovadas, nos _ten~os dos_ Requerimentos n~s 983, 984,
mação que lhe fcii.solicitada através do Requerimento n' ~85, 980, 978, 982, 981 e 979, de 1991, respectivamente.
100, de 1991, do Senador Gerson Camata, a respeito do A promulgação.
fornecimento a esta Casa de relação completa de deposi.
d
1.3.2Comunicação
da Presidência
tantes e entidades físicas e J·urídicas que tenham realiza o
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hotransações e operações de qualquer natureza com o Banco je, às 13 horas e 55 minutos.
Brasileiro-Iraquiano, desde a sua fundação até o dia 5 de
abril de 1991. Aprovado.
1.4- ENCERRAMENTO
Projeto ·de Lei do Senado no 171, de 1989-Comple2- ATA DA 249• SESSÃO, EM 13 DE DEZEMBRO
mentar, de autoria do Senador Fero~mdo fleprique Cardo- DE 1991
so, que define, nos termos do !ncisO I do art. _161 da Constituição Federal, o valer :;;.diclúnadc p~ra fms de cálculo
~:~ =~~i:.J~~E
da participação dos município~ na R:ceita do Impost? sobre Operações Relativas à Clrcu!~lÇíl(; c'e Mercadoqas e
2.2.1- Parecer
sobre Prestação de Serviços de Transportes Interestadual .
Referente à seguinte matéria:
e Intermunicipal e de Comunicação. Aprovado, após usaEmendas apresentadas ao Projeto de Decreto Legisreih da palavra os Srs. Fernando Henrique Cardoso e Mar- lativo D9 128, de.1991, que dispõe sobre a remuneração
co Maciel. À Comissão Diretora para redação final.
·cto Presidente da República, -do Vice-Presidente da República e dos Ministros de Estado, para o exercício financeiro
Requerimento n' 856, de 1991, de autoria do Senador de 1992.
2.2.2 _ Leitura de projeto
Eduardo Suplicy, solicitando, nos termos dos arts. D9s 71
da Constituição e 216 do Regimento Interno, seja realizada
d
d
~Projeto de Lei do Senado n' 41 0 • e 1991, e autopelo Tribunal de Contas da União, auditoria contábil, fi.I
ria dos Senadores Pedro Simon e Dario Pereira, que resta:~~epi:~~ ira~~:~~~~~~~rse t~:=~~~~~~~~:~~~~ ~~~~: belece o Incentivo Fiscal que menciona e dá outras pro vil - a dências.
de 13 de outubro de 1990, que teve c_omo __ C_QDCJJ_s_a_o
2_2,3 _Requerimento
proposição -cte concessão de garantia e outras avenças a
ser fiimado entre a Eletrobrás e as empresas credoras do
N9 986/91, de autoria do Senador_Áureo Mello, solicisetor elétrico. Votação adiada para a próxima segunda- tando dispensa de interstício e prévia distribuição de avulfeira, nos termos do Requerimento n~ 971/91, tendo usado sos para o Projeto de Decreto Legislativo n\' 128, de 1991,
da palavra os Srs. Eduardo Suplicy e Ronan Tito. .
_ a fim de que figure na Orãein do Dia da-Sessão -segUinte.
Projeto de Lei da Câmara n9 86, de 1991, que equipara -Aprovado.
----ao efetivo exerCício da função de magistério a que se refe2.3-- ORDEM DO DIA
rem os arts. 40, inciso III, alínea b, e 202, inciso III, da
Requerimento n9 936, de 1991, de autoria do Senador
ConstituiçãO Federal, o das funções que especifica. Apre- Amir Lando, solicitando, nos termos regimentais, a incluciação sobrestada, nos termos do Requerimento n9 972/91, são em Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Senado n9
após usar da palavra o Sr. Marco Maciel.
280, de 1991, que dispõe sobre a criação e o lançamento
· Projeto de Lei do Senado n~ 258, de 1991, de autoria do selo comemorativo dos 160 anos da fotografia no Brasil
do Senador Nelson Carneiro, que fiXa o valor dos títulos e dá outras providências. Aprovado.
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Requerimento n~ 937; de 1991, de autoria do sen.ádor
Amir Lando, solicitando, nos termos regimentais, a inclu~
são .em Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Senado n''
281, de 1991, que dispõe sobre a criação do ''Qia_N~çi9~al
do Fotógrafo", oficializa no Brasil o "Dia . Mundial da
Fotografia-.' e-dá-·outfas providências. AprovadO~--··--·---

2.3.1 - Comunicação da Presidência
-Convocação de-- Sessáo eXtra6idináfia á -realizar~se
hoje, às 14 hpras, com_ óJ.dem do Dfa~ que desig'na'.. · .. '
2.4- ENCERRAMENTO . , . ' .. .
.
-, ' ' .
3- ATA DA 250~ SESSÃO, EM i3 DE DEZEMillW
DE 1991
.. ·-· ·-·

3.1-ABERTURA
3.2- ORDEM DO DIA
Projeto de Dec(.eto Legisl~tivo n~ 1:?_~,- q~_)9~L...4~
iniciativa da Comissão Direiõra, que dispõe sobre a remuneração do Presidente da República, do Vice-Presidente
da República e dos Ministros de ~s_tadq,_ para o exercíCio
financeiro de 1992, e dá outras provi_dências. Aprovado
o projeto cqrn as Emendas ndi 6 a 8, ficando prejudicadas
as demais. A Comissão Diretora para -(credação finaL
- Redação firial dO Projeto de D_ecteto ·Legislãtlvo
n~ 128!9J. Aprovada, nos termos do_ Requerimento no
987/91. A Câmara dos Deputados.
3.2.1 - Comunicação da Presidência
-Convocação de sessão e~Jré!9Ídináft~c-a: ~~aHia'r~.se
hoje, ãs 14 horas e 13 minutos, com Ordem do "íiia qUe
designa.
·
··
3.3 ~ENCEitRAMENTO - '
4- ATA DA 251' SESSÃO, EM 13 DE DEZEMBRO
DE 1991
..

4.i _:_ABERTURA
4.2- EXPEDIENTE
4.2.1- Requerimento
--,- N• 988/91, pe urgêncià 'p'ara o Projeto' de Lei da
__5~l:~ª-~ªn" .1.~4/91, que dispõe sobre a ~rtcessão qe ~bano
aOs trabalhadOres no mês de dezembro de 1991 e dá OUtras
providências.
4,3- ORDEM DO DIA
_ Requerimento n' 946, de 1991, do Senador Almir
Gàbriel, solicítaõ.do tramitaç_ão- conjunta para o Pi'ojeto
'de Lei do Senado n~ 207, de 1991, de <iutoria do Se'nador
· Márcio Lá.cei"da, e o Projeto de Lei do SenadO n~, 271 1
-qe; 1991, de ~utoria do Senador Louremberg Nunes Rocha,
que_ institui b "Estatutá·d6 Garimpeiro"~ dá out_~s_provi~
· denciàS. -Aprovado.
--4.~.1 -l\11l~éria "!'~~ada ap_ós a Or<(em do Dia_
-Projeto de Lei da Câmara n~_ 134/91, em regime
de urgência, nos termos do Re_querimento n~ 988/91~ lido
. no Expediente da presente ~sc~ssão. Apt:'ovado, após parecer
da comissão competente. A-sanção.
_ _
,
4.3.2 ...... Designação da Ordem do Dia da próxima ses~
são ordinária
_
4.4 :__ENCERRAMENTO_. .
. 5.- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS CONGRESSISTAS
-Resolução n• 7, de 1991
- Balancetes Patrimoniais e Demons~rativoS das Re- ceitas e DespeSas do IPC
-· ·. ·
..... ·
, _ 6- MESA DIRETORA
7- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
. ' 8-' COMPOSIÇÃO DAS COMis'SÕÉS ,PERMANENTES

Ata da. 248a Sessão, em 13 de dezembro de 1991
1a . Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro BenevirJes e Dirceu Carneiro
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença ac~sa o comparecimento de 43 Srs~- Senadores. Ha- vendo número regimental, declara aberta a sessão_.
Sob a proteção de Deus;itiiciamos noSsos trabalhos.
Affonso ('.amargo- Albano Franco- Aluízio Bezel!a
O_Sr. t~ Secretário procederá à leitura do Expediente.
_ Amir Lando- Antonio Mariz- Benl Veras :-César Dia.s
_ Cid Sabóia de Carvalho - Dario Pereira - D1rce~ Carne•.
ro _ Divaldo suruagy - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares_É lido o seguinte
Esperidiao Arnin - Fernando Henrique Car~oso - Franc1~
EXPEDIENTE
co Rollemberg- Garibaldi Alves Filho- Guilherme PalmeiOFÍCIO DO 1• SECRETÃRIO
ra - Henrique Almeida - Hugo Napolell.o - Irapuan Costa
•
Júnior- Jo!lo Calmon -João França- Jonas Pinheiro- JoDA CAMARA DOS IIEPUTADOS
sé Paulo Biso! _ Josê Richa- Júnia Marise - Jutahy MagaEncaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte
lhães- Lavoisier Maia- Levy Dias - Lourival Baptista- Lu- projeto:
cfdio Portella - Marco Maciel - Maurício Correa - Mauro
Benevides- Meira Filho- Nabor Júnior- Oziel CarneiroPROJETO DEÍ.EI DA CÂMARA N•l38, DE 1991 .. ·
Pedro Simon - Rachid Saldanha Derzi'- Ronaldo Aragão -(n' 1.592191, na Cãsa de origem)
··
Ronan Tito - Valmir Campelo.
(De iniciativa do Senhor Presidente da República)

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRÉSENTES OS SRS.
SENADORES:
·

Dezembro de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Dispõe sobre a concessão do benefício de seguro-de-

sempregoa pescadores artesanais durante o período de
defeso.

O Congresso Nacional decreta:
.
Art. 1~ O pescador profissioit~( qú~ êXerÇa sua atividade
de forfn'a a"rtesanal, individualm'ente ou em regime de econo. mia ~alnili*r, .S~J.ll çqntratc:ação de terceiros, feirá jus a~' benefíCio de seguro-desemprego, no valor de um salário míriinio
mensal, durante o período de proibição de atividade pesqueira
para preservação da espécie.
§ 19 O ~enefíCíO do s~guro-desemprego a que se refere
este. 44rtigo Será)ago_ à conta do Fundo de Amparo ao Trabalhador-,-- Fi}T, in-stituído pela Lei n' 7.998; de 11 de janeiro
de_1990. .
. .. . .
.
.. · ·.
:.
§ 2' . O período de proibiç'ão 'de atividade pesqueira é
o fixado pelo Instituto Brasileiro' do Meio Ambiente e dos
Recursc;>~ N ttt.ur~is ~enov4veis. -. IBAMA, e~ relação à espécie marinha, fluvial ou lacustre, a cuja captura- o peScador
se dedique.
Art. 2~ Para se habilitar ao benefício, o pescador deverá
apresentar ao órgão competente do Ministério- do Trabalho
e da Previdência "Social:
·
I ' - Certidão__do registro de pescador profissiotJ.ál no Ibama emitida, no mínimo, há trés anos da data da publicação
desta lei;
I I - atestado da Colônia de Pescadores a que esteja filiado, ou do órgão do Instituto Brasileiro do_ Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis- IBAMA, com jurisdição sobre a área onde atue o pescador artesanal, ou, em
1 último caso, declaração de dois pescadores profissionais idóneos, comprovando:
a) o exercício da profi~são Jla forma.do art~ 1? desta lei;
b) 'q'u~ se ckdicQu à _atividade, em carátei iilinterrupto,
dui-ante o período transcorrido entre a· paralisação anterior
e aquela em curso;
c) que a sua renda não é superior a Cr$60.000,00 (ses·• senta mil cruzeiros) mensais, em valores de dezembro de 1991,
a serem atualizados de acordo com a variação da TR;
III- comprovantes do pagamento da contribuição previdenciária.
Art. 39 sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis,
todo aquele que fornecer ou beneficiar-se de atestado falso
para o fim de obtenção do- benefício· de que trata esta léi
estará sujeito a:
I - demissão do cargo que ocupa, se servidor público;
I I - suspensão de suas atividades profi&siónáis~ com cassação do seu registro no Ibama, por dois anos, de pescador
profissional.
Art. 49 O benefício assegurado nesta lei somente poderá ser requerido a partir de 19 de janeiro de 1992.
Art. 5~ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 69 RevOgaln-se as disposições em contrário.
1

MENSAGEM N' 432, DE 1991
Excelentíssimo Senhores Membros do Congresso Nacio-
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a concessão do benefício de seguro--de_semprego a pescadores
artesanais, durante os períodos de defeso".
_)3ra~I1ia, 27 Qe agosto de 1991.- Fernando Collor.
EM n' 320
Em 26-8-91
A Sua Excelência o Senhor
FeirifmdO Collor;
Presidente da República
Senhor Presidente,
Temos a honra de submeter à consi9eração de Vossa
Excelência. o anex_o-projeto de .l~i _que "Dispõe sobre a concessão do benefício de seguro-c!eS((Qiprego a· pescadores artesanais, durante os períodos de defeso".
2. Visa o texto projetado, á um· Só lémpo, preservar
as espécies e não deixar em estado de penúria esse considerável
segmento social de pescadores que da pesca tiram seu sustento,
contraprestando-os com um salário-mínimo durante o parêntese de proibição das atividades pesqueiras-.
3. Os recursos financeiros· com que- tal -benefíCiO sefá
efetivamente pago .sairão do Fundo de Amparo ao Trabalhador,.....,... FAT, se-gundo dispõe o parágrafo primeiro do artigo
inaugural.
-4. Os limiteS de duração da concessão do benefício e,
bem assim, das condições ou pressupostos para que a seu
recebimento se habilitem os pescadores acham-se devidamente fiXados no art. 2?, seus incisos e alíneas, conjurando-se,
pois, por esse meio, possíveis riscos· de fraude por parte de
quem acaso se apresente de má~fé. Tanto que, no art. 39
do projeto, prevêem-se as sanções aos eventuais transgressores
dos_ _ditames da futura lei.
5. Por derradeiro, elencam-se as hipóteses_de_ cancelamento do benefício, consoante _s~ contém Iió art. 49 , assím
como, no subseqüente, é fixado o termo inicial de sua concesSão, Vafe dizer, a partir de 1? de janeiro de 1992.
6. A medida que, com a promulgação da futura lei,
se objetíva atingir é de cunho eminentemente social, sem,
nó entanto, on-erar o Tesouro Nacional com um impacto que,
·não-fosse utilizado o FAT, seria de esperar.
7. Assim que, ao submetermos o projeto ao elevado
clescortino e supremo--arbítrio de Vossa Excelência, convencemo~- nos do seu sigllifiCativo conteúdo social que, aliás, vem
caracterizando o seu Governo. Aproveitamos a oportunidade
· para apresentar a Vossa Excelêiiciá, Senhor Presidente, os
protestos do nosso rilais piofúiido respeito . ....:.... Marcflio Marques Moreira, Ministro da Economia, Fazendã e Planejamen- lo - Antônio Rogério Magri, Ministro do Trabalho e Previdência Social -Jo~é Antonio Lutzemberg, Secretário do Meio
Ambiente da Presidência da República.

LEGISLAÇÃÓ CITADA,
LEI N' 7.998, DE 11 DE JANEIRO DE 1990
Regula o P-rograma de Seguro-Desemprego, o Abono Salarial, institui o Fundo do Amparo ao Trabalhador
- FAT, e dá _outras providências.

nal:

Nos termos do art. 61 da Constituição Federal, tenho
(A Comissão de Assuntos Econômicos.)
a honra de submeter ã elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos dos Senhores
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O ExpeMinistros de Estado da Economia~ Fazenda e Planejamento, diente lido va! à pu~I~cação.
do Trabalho e da Previdência Social e do Senhor Secretário
Há oradores inscritos. Concedo a palavra ao nobre Seriado Meio Ambiente, o anexo projeto de lei que .. Dispõe sobre dor Eduardo Suplicy.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT -~ SP. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador_)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, realiza-se, hoje, no Sindicato dos Trabalha-

dores Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema
uma vigília, da qual participarão não apenas os mefalúrgicos
de São Bernardo do Campo e Díadema, mas também os mais
diversos representantes da sociedade civil.
Lá estarão realizando um debate, às 3_ horas_ da madrugada, Luiz Antonio Medeiros, Jair Meneguelli ~- Peg~do, os
três dirigentes das principais centrais sindicais, da Força Sindical,da Central Única dos Trabalhadores e da CGT. Estarão
presentes os_ prefeitos das principais cidades da Grande São
Paulo, bem como do interior; tambt.!m estarão presentes Mário
Amato, Presidente daFIESP; Emerson Kapaz, Oded Grajew,
e diversos etnptesários e membros do pensamento nacional
das bases empresariais. Estarão preserités pessoas de todas
as áreas do "Movimento Opção Brasil", para que reflitam
- todos - a respeito do grave momento por que passa a
economia brasileira.
Nos últimos dias, os dados relativos à .recessão e ao desemprego continuam a afligir a maioria-cios trabalhadores. Relativamente a esse tema é importante ressaltar a in"iciativa dos
trabalhadores metalúrgicos; a sua frente_ Vicente Paulo da
Silva, que nessas últimas semanas vem bat;;t)b_ando para que
não feche as portas, em São Bernardo do Campo e no Brasil,
a Companhia Ford, especialmente no que diz respeito a sua
fábrica de motores. Nos últimos dias, hoUve avanço considerável na Câmara :setoria). Empresários· dã indústria aui9rnobilfstica seniã.ram-se ã mesa com dirige-ntes ril.efalúrgicos de
São Bernardo do Campo, de São Paulo e de Belo Horizonte,
para tratarem da questão de como reverter_ ;t _tendência de
diminuiÇão d3. produção da indústria automobilística no Brasil,
uma vez que em meados dos anos 80 a produção de automóveis, bem como o número· de trabalhadores empregados naquela indústria e, conseqüentemente-, na indústria de autope_
ças, era pelo menos 1/3 maior.
Durante o primeiro semestre d-este ano, na Argentina,
foi feito um acordo - em março deste ano - pelo qual
trabalhadores haviam resolvido estabelecer uma meta de aumento de sua remuneração, mas que fosse consistente com
a disposição das empresas automobilística de au,mentar a produção e garantir o aumentO do nível de emprego, ao mesmo
tempo em que, na mesma mesa de negociações o Governo
argentino resolveu diminuir as alíquotas de inipostos que incidiam sobre os automóveis. Isso foi o que garantiu o crescimento da indústria automobilística. Foi da parte do Sindicato
dos Metalúrgicos de São Bernardo que houve a iniciativa de
estudar aquele acordo, propondo daí para a frente, ao Governo, que pudesse haver um entendimento semeJbante.
Queremos aqui saudar .essa iniciatiVa, bem como dizer
quão importante seria se as CâriúliãS Setoriaís passassem a
funcionar com o mesmo dinamismo que, nos últimos dias,
aconteceu com este setor da economia brasileira.
Lembro-me quando, ano passado, no Congresso Nacional, estávamos examinando as Medidas Provisórias 294 e 295,
quando surgiu a proposta de incluir, como parte dos entendimentos relativos ao comportamento de preços e salários, a
idéia de Câmaras Setoriais funcionarem. Ali deveriam estar
à Mesa segmentos do empresariado, todos envolvidos desde
os produtores finais, como fornecedores de bens materiais,
de matérias-primas, bem como os representantes dos trabalhadores nos diversos segmentos. Certo dia dialoguei com o De~
p~tado Antônio Delfim Netto, ex-Ministro do Planejamento,
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e S. Ex• ponderou que aquelas Câmaras Se.toiiaís poderiam
resultar em algo inadequado. Ponderou que para se pensar
agora no preço do pão haverá que se reunir desde o produtor
do trigo, no Rio Grande do Sul, o produtor da farinha, até
os padeiros, a:o final.
Ora, tenho a impressão de que as Câmaras Setoriais,
especialmente neste caso, estão contribuindo para que se tenha maior consciência de corno, num segmento da economia,
está se distribuindo o produto da riqueza criada por todos
os envolvidos no processo produtivo. E relacionado a este
fato gostaria de ler o artigo que o Presidente nacional do
Partido dos Trabalhadores publicou ontem na Folha de S.
Paulo, Intitulado "Acender a Chama".
"Lembram-se de um maluco chamado Jim Jones
que apareceu há alguns anos .propondo aos seus seguidores o suicídio coletivo como única forma de salvação?
Foi algo bem semelhante ao que está acontecendo neste
momento no Brasil.
Nunca, antes, se viu nada parecido em nosso país.
Se u_I11_a potên~ia ini~iga quisesse destruir o Brasil,
dificifmente. conseguiria, em tão pouco tempo, -~frovo
car tanta desgraça e destruição como os ocupantes do
Palácio do Planalto, que parecem dispostos a não deixar
pedra sobre pedra."
Em menos de dois anos, destruíram a nossa indús-triá,o arrasaram a agricultura, jOgaram ao desemprego
milhões de trabalhadores, implodiram o ensino públicõ, sucateararn os hospitais, confiscaram as poupanças,
esfolaram os aposentados, institucionalizaram a corrupÇão e; o que-é piór, tentara-m roubar.até as nossas
esperanças.
Agora. chega!
Basta de misérlat De violêriciãt Basta de cinismo!
Basia de humilhação! O Brasil exige respeito!
Não dá mais para conViven:o-rn o extermínio diário
de crianças, o assassinato de lideranças rurais, o desvio
de caminhões de dinheiro dos fundos públicos e das
dotações orçamentárias, o salário mínimo de US$50,00,
o despejo, a fome, o desespero que invade os lares
de dezenas de milhões de famílias. - Diante dessa tragédia, estou convencido de que
é preciso"-começar tudo de novo, o quanto antes, para

que a sociedade civil retome as rédeas do país, Como
já aconteceu nas memoráveis campanhas pela anistia,
pelo fim da ditadura militar, pelas diretas, pela constituinte. Com certeza, não foí -para assiStir a- destruiç_ão
do país que milhares de brasileiros arriscaram suas vidas, foram presos e torturados, ocuparam as praças
e as ruas na lenta e dolorosa construção da democracia.
Nos_sa paciência acabou, Sr. Pressidente. A maioria dO nosso povo é constituída de gente trabalhadora,
gente honesta, gent~ com ~~rgon,ha na cara e não vai
permitir que ninguém, nem o presidente da República,
mesmo que tivesse obtido a unanimidade dos votos,
faça deste grande País o quintal da Casa da Dinda.
O Brasil só vai saii desse buraco federal criminosamente cavado pelo próprio governo se voltar a investir nas atividades produtivas , crescendo e se desenvolvendo com distribuição de renda e criação de empregos
-quer dizer, exatamente o contrário do que foi feito
até agora nestes 20 meses de política de terra arrasada.
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Para isso, é preciso que a sociedade ci\iil retome
a iniciativa e defenda a adoção imediata de medidas
de emergência, que ataquem os efeTtOs- mais nocivos
da atual política econômica. Não é possível esperar
passivamente o final do mandato presidencial para depois reconStruir o País sObre os escombros desta guerra
não declarada contra a nação brasileira. É preciSo im~
por uma outra política que garanta salário, emprego,
abastecimento e investimentos. Uma política que restitua a confíinça entre nós mesmos.
Parece pouco, mas se o governo não entende
que esse é o rninimo para resgatar a dignidade nacional,
a sociedade deve forçá-lo a mudar seu comportamento
suicida, utílizando-se para isso de todos os instrumentos
políticos legais, legítimos e· necessários nesta hora gravíssima da vida nacional.
É preciso que a sociedade civil diga ao governo
que tipo de País deseja, que tipo de política econômica
deve ser adotada daqui para a frente e exija que a
vontade da maioria seja respeitada. Que não venha
mais o governo, cinicamente, OOin a· arrogância do ministério mais incompetente já visto na hiStória da RePública, dizer que seu plano de governo foi aprovado
por 35 milhões de eleitores. Até porque, o plano anuo~
ciado na campanha, com base nas pesquisas de opinião
pública, nunca saiu do papel e nada tem a ver com
esse monstrengo de Brasil Novo, gerado ·nas provetas
da fisiologia e do autoritarismo.
Nós do PT propomos ao movimento sindical popular, aos partidos democráticos progressistas e da esquerda, as entidades representativas da soc-iedade civil,
aos intelectuais, aos juristas o debate e a mobilização
em torno de medidas que viabilizem Uma alterõativa
à política predatória do governo, que garantam o cresci~
menta econômico ·com dfstribuiçãO de reÍlda, a efetiva
democratização das instituições e 6 respeito à coisa
pública.

Queremos debater, também, as propostas de todas
essas forças. Ouvir e ser ouvidos. Unir-nos em defesa
de um rumo digno para o Br3.siL
·
Eis aqui alginlS dos principais pontos aprovados
no nosso 1o Congresso.
1) Política salarial que assegure-a reposição da
inflação para os salários e o.controle efetivo dos preços;
garantia da elevação progressiva do salário mínimo;-2) Implantação imediata da reforma agrár-ia e uma política agrícola que assegure o abastecimento dos géneros de primeira necessidade, com preços estáveiS pa~
ra a cesta básica;
3) Definição -ae uma política de defesa do emprego e proteção dos trabalhadores desempregados;
4) Controle dos fundos sociais e seu redirecionamento para investimentos sociais e seguro-desemprego;
5) Combate à corrupção e fim da impunidade
dos crimes de colarinho branco;
6) Taxação das grandes fortunas e criação do fundo solidariedade com a contribuição dos mais ricos;
7) Suspensão do pagamento dos serviços da dívida
externa;
8) Reforma financeira e inonetária-;-combatendo~
duramente a especulação e a sonegação;
9) Política educacional que assegure uma escola
pública de qualidade, democrática e para todos;
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10) Reforma do Estado, incluindo o saneamento,
desprivatização e democratização das .empresas esta~
tais.
Nós não podemos mais ficar discutindo medidas
__de prevenção de incêndio dentro de _ uma casa que ·está
pegando fogo. Está mais do que na hora de irmo~ para
a rua apagar esse incêndio_que_ consome sem piedade
nossos sonhos, quebra o moral do povo, ameaça o
futuro da nossa juventude. Se o governo insiste em
aprofundar a recessão, jogando no quanto pior melhor,
para mais à frente aparecer como salvador da pátria,
os homens e_ mulheres de bem deste. País precisam ur~
··gentemente se unir para dar um basta.
A hora é agora. Na nOite de 13 de dezembro,
23 anos depois da decretação do Ato Institucional no
,5, que afundou o País no mais tenebroso obscurantismo, setores representativos da sociedade brasileira
estarão promovendo uma vigília contra a recessão,
"aberta ã participação de todos, em São Bernardo do
Campo.
_·. ·Eles vão m<?strar q~e nós, brasileiro, não nos en~
tre_g~n:t_os. Não, sr. presidente_, não somos gado para
sermos tangidos ao matadouro das aspirações nacio~
nais. "Acender a chama da produção, da dignidade,
da esperança" é o tema que move esta nova jornada
de l":ta, no mesmo palco onde, há 13 anos, os trabalhadores do ABC se rebelaram contra a falsificação dos
índices ofiCiais de inflação Pelo então ministro da Fãzenda dos militares, o Deputado Delfim Netto.
A greve _de 1978 foi íSso: a·Juta pela recuperação
de p~rdas sala_riais forjadas no Palácio do Planalto,
exatamente çomo acontece hoje em pleno governo ciVil
livremente eleito. Agora, como em 1968, como em
1978, mais u~a vez estão ameaçados não apenas nossos
valores fundamentais, nossos empregos e salários, mas
_a própria sobrevi~ência- do Brasil como nação livre e
soberana. Na época, como agora, não fomos os-únícos,
nem os primeiros. Aliados a amplos setores da sociedade, forçamos_ o fim do autoritarismo e da ·repressão
política, conquistamos o dirçito à vida e ao trabalho.
Exigindo respeito, rebelamo-nos contra a humilhação.
Foi uma b-atalha longa pela democracia e por justiça social, que empolgou o país e alterou as regras do
jogo impostas pelos militares, abrindo espaço para os
trabalhadores no cenário político nacional. Essa luta
continua, agoia com mais aliados, importantes contin~
gentes da classe média e do empresariado, na medida
em que o governo está conseguindo uma inédita unani~
midade - uma unanimidade contra ele.
Caro leitor: se cada um de nós ajudar a acender
essa chama, em breve seremos milhões novamente nas
ruas, um mar de luz inundando os campos e as cidades
onde esse governo só plantou trevas.
Por isso, faço um apelo a todos que ainda não
entregaram 9S pontos, aos que nada ganham com a
crise. Acendam uma luz e saibam que não estão sozi~
nhos. Marque, organizem~ _façam também sua vigflia.
Demonstrem a revolta. Mostrem a esses desastrados
inquilinos do Palácio do Planalto que o povo brasileiro
é muito maior e mais sério do que seu governo e não
vai ficar de braços cruzados esperando 1994.
Dar um sentido à crescente indignação nacional
é dever de todos nós. Abreviar a chegada de um ama-
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O SR. MAURÍCIO CORREA (PDT - DF. Pronuncia
nhã justo e democrático é, outr~ _vez, nosso grande
desafio, porque a fome e o desespero não_pb~~~ J!lais o- seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senado!CS, no
esperar. Se todos quisermos, como jã disse.C4i~ Buarw dia 15 de dezembro de 1991 comemoram-se 30 (trinta) anos
da aprovação pelo Congresso Na~onal da lei ~e ~ri~ção da
que, amanhã vai ser Outro dia._Apesar dele."
,
Unive-rSidade de Brasília. Em 21 de abril de 1962, era féS:tejada
É o texto do Presidente-Nacional d~ 'Pa~tido dos Trabalhaa inauguração da Universidade.
dores, Luís Inácio Lula d.a Silva.
-A história da UnB confunde-se com. a história recente
O Sr. Divaldo Suruagy - Permite-me V. Ex~ um aparte? de Brast1ia e do Brasil.
Pensada e-criada em cima de um ideal democrático, essa
O Í>R. EDUARDO SIJPLICY- Com muita honra. .
instituição nasceu para ser diferente das demais. T-eritou-se
O Sr. Divaldo Suruagy- Senador Eduardo Suplicy, o fazer dela uma universidade experimental, de excelência interlíder sindical Luís Inácio Lula da Silva, o Lula, nesse artigo nacional, livre no seu fazer para tentar novos caminhos_ no
publicado ontem na Folha de S. Paulo revel_a com mu.ita niti- campo do conhecimento. Darcy Ríbeiro e Anísio- Téixeira,
dez, com muita profundidade, o quadro caótiCO que se unplan- entre outros, plantaram um desafíó e o conceberam com o
tou no Brasil no atual Governo. Realmente, é bastante preocu- objetivo de torná-la modelo.
_ _. _
pante a desorganização, não_ apenas ~a ~strutura econô.O:ica,
Ao longo de sua história, a UnB conviveU com aS ambigüida estrutura administrativa, mas pnnc1palmente a desmte- dades do sistema· político brasileiro. O seu projetO ~o i deba_tido
gração moral do País._lssa é preoc';lpant.e. Hoje, _o Tri~unal por grandes nomes da intelectualidade brasileira, como Floresde Contas da União, segundo os JOrnais, anuncia mats de , tan Fernandes, Celso Cunha, José Leite Lopes, Antonio
mil irregularidades no Governo. Isso é verdadeiramente alar- Houaiss, Gilbi;:rto Freyre, José Vargas e Gabriel Fialho, entre
mante! Então, essa sucessão de escândalo tem deixad9 o pov? outros. Concebida, a UnB teve em seus quadros professores
brasileiro, a princípio, surpreendido, indignado, e agora a~átl de reconhecida capacidade intelectual e jovens pesquisadores
co. O povo brasileiro está perdendo a esperança. E tnste dedicados ao projeto de uma universidade _ftvr~. Por _aqui
de um povo quando Rerde a esperança, porque perde o. con- passaram Paulo Emnio Sales Gomes, Nelson Pereira dos Sanceito de futuro. O povo brasileiro está pe1_"9endo a capactdade tos, Pompeu de Sousa, Athos Bulcão, Glênio Biartchetti, J aide indignação. Ninguém está ficando mais indignado com tan- me Tiornono, Roberto Salmeron, Alcides da Rocha Miranda
tos escândalos. Em quantas_ oportunidades ouvimos dos lábios e Oscar Niemeyer, entre outros.
de populares: "0 Pafs não tem mais jeito .. ? E isso é contaPouco tempo se passou e a UnB teve seu projeto original
giante!
----, ·
,__ cassado. A partir de 1964, professores, funcionários e alunos
Então, é necessário que os mais· ~i versos segmentos da foram perseguidos. Desfalcou-se a Universidade de seus mesociedade, que não estejam compro_m~t~dos ~?m ~ssa desorga- lhores quadros. Isso não impediu que ela se tornasse ~m marco
nização moral do País, reajam através_ tle discursos, a!ravés na luta pela resistência e a democracia.
de cartas através de palestras, através_ de conferências. :é.
Hoje, com o processo de democratização consolidado,
necessári~ se dar um basta! Isso não pode mais continuar! a UnB proCUra retomar o seu destino e, para isso, a cada
O País está-se desintegrando moralmente. Congratulo-me, semestre, recebe em torno de mil e duzentos novos alunos.
mais uma vez, com V. Ex~, estendendo minhas congratulações Atualmente, reúne cerca de 10 mil alunos, sendo 8.701l de
ao Presidente Nacional do Partido de V. Ex', que está lutando graduação e 1.300 de pós-graduação. Em 1992 abrirá mais
contra tudo de errado_ .Independentemente de identidades 250 vagas em cursos noturnos, visando atender aqueles que
ideológicas ou políticas, não podemos deixar de reconhec~r trabalham durante o dia e não têm acesso ao ensino público,
a impOrtância deSse artigo neste momento, .quando o Paxs gratuito e de qualidade.
está-se desintegrando moralmente, tal a quantidade, tal. a_ ~I?
A formação desses estudantes se dá através de 13 ínstitu~
plitude dos escândalos que estão se sucedendo no not1c1ano tos e faculdades. No total, a Universidade dispõe de 59 deparda imprensa.
tamentos, lliinistrando 49 cursos de graduação, onde são preO SR. F:OUARI)O SUPLICY :.:::~·Agradeço o aparte de parados alunos para 130 habilitações. Praticamente, todas as
áreas do conhecimento estão comtempladas. O corpo docente
V. E~oncluo, Sr. Presidente, ressaltai:tdo r~:SpO:llsabilidade é formado -pof aproximadamente 1.300 professores, na grande
que temos hoje no Cóng"ress~ Nacional. ~unta~do a nossa maioria com excelente qualificação académica: 40% são douvoz à daqueles que clamam diante dessa ~1tuaçao, ~rocura~ tores e 35% mestres. O índice de qualificação do corpo doce:qremos todos estar aqui propondo uma soluçao alternativa com te, identificado pelo Ministério da Educação, situa a UnB
respeito àquilo que infelizmente vem oc_orrendo desct: 15 de no terceiro lugar entre as universidades federais. Estão -em
março até hoje, pois ainda não en~ontra~os. uma sruda que exercício 922 docentes em regime de dedicação exclusiva ou
_
viabilize o crescimento da economta brasileira aut~-susten equivalente.
É
notória
a
qualidade
dos
42
cursos
de
pós-graduaç_ão,
tado, com a melhoria da d~stribuição_d_a.. ~enda e da l!queza.
Era o que tinha a dtzer, Sr. Presidente. (Mutto bem.1 sendo 34 de mestrado e 8 de doutorado (outros 4 em ünplantação). Até o momento, 29 foram avaliados pela CAPES;
Palmas.)
destes, 76% obtiveram conceitos"A" ou "B".
Durante o discurso do Sr. Eduardo SUplicy, o Sr.
A produção científica da UnB é muito significativa.
Mauro Benevides, Presidente, deixa ~ cadeira da_presi: Atualmente estão em desenvolvimento cerca de 1.300 projetes
dência, que é ocupada pelo Sr. DlrC'!_U Carnelro, J. de pesquisa.
Secretário.
Além de um considerável número de grupos emergentes
de pesquisa, a Universidade conta com mais de 20 grupos
o SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a consolidados e com elevado padrão de excelência, reconhepalavra ao nobre Senador Maurício CóiTêa.
cido nacional e internacionalmente.
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Além dos institutos c faculdades, a VnB mantêm centros incluída a própria UnB. Essas dificuldades, que na realidade
complementares. s;trq· r~fle_xos da própria crise do Pãís.A UnB tem uma vigorosa estrutura de apoio, mcluindo
Para a UnB esta crise deve ser vista como um momento
Hospital Universitáríó~Biblioteca, Editora, Fazenda Modelo onde se exige mais criatividade_e fiais dedicação.
Ensino à Distância e muitas outras unidades fundamentai~ ·· ~---~ AUniversidãde que se está construindo é-uma instítuição
para a plena realização de seus oPjetlvos.----na qual confluem, convivem e se-Confrontam percepções, vi. ~ Universidade p~esta, também_, in~me~õss_~!yiÇ.Q!i,_,ª"di: __ s~~s. .9_~ mundo, _modelos e~iste~ológicos, análises conjunciOnais ao Centro-Oeste e ao País, na forma- de COnSultorias, tura1s e prospectivas. A Umvers1dade tem como finalidade
publicações, semináriOs-, eXPosições etc. Mantendo Os NlrdeoS ser-o·locus onde ferVilham as idéias inacabadas, as concepções
Permanentes de Extensão, localizados na Ceilândia, no Para- em criação, as visões questinadas e as ouSadias de ponta.
noá e no Novo Gama, a Universidade assessora a so_ciedade Pensar o novo é da essência do fazer universitário.
organizada do Disti'ító Federal e d_o Entorno, consÕiid~ildo
Para ·pensar o·novo, a uniVersiâade deve se dar o direito
seu trabal~o sob a forma de pesquisa_e preStéJ.çáo de setviços ao sonho. Nesta época, onde vislumbrar utopias tornou-se
em temáticas setoriais que envolvem a compreensão do deSen- d~ mau gosto, já que, para os ideólogos de plantão, a história
volvimentc;>dar~giã<:)_.
__
_ _ _ ____
" -- _
acabou~ q_~ere3:doHvre e o pr:sente ~~o_o _no~<?_deus que
Para mcenhvar atividades culturais a UnB conta com automaticamente ordena as forças soctais e económicas, é
sete Núcleos e ainda com o Serviço d~ Apoio Artístico e _pr~c_is_? U9l ~órum derig_or e_e~peranç~ para_res_gatar a nece:ssiCultural, Cineclube, e apóia grupos artíSticos Surgidos ria úni- dade 1m penosa de se construir novas utopias e de se aproversidade. Possui, também, a Casa da Cultura da América fundar as que e_xistem. Esse fórum é plural, é visceralmente
Latina, onde são-realizados eventos artístico-culturais.
antidogmático. Sua arma é o questionamento. Seu âmbito
.. §-~_-~undo.: S~~S !nstrumenJÇ)S SãQ _# çiênçia, ;11-te, a cultura,
O Sr. Meira Filho- Senadoi"Mauríci<f Cõrrêa, pf:inli- a filos9fia e a reUgjão. :
·
_
te-me V. Ex• um aparte?
----Para pensar o novo é preciso ampliar a conceituação de
totalidade, rever a noção de tempo, redefinir a história, que0 SR. MAURÍCIO CORR~A- Com o maior prazer.
brar a velha relação entre sujeito cognoscente e objeto conheO Sr. Meira Filho- Quero me associar ·ao registro que cido, romper as fronteiras artificiais entre os saberes, reunir
V. Ex~ está fazeiido sobre a nossa universidade. V. Ex\ ao o oficial e o popular, sem preconceitos recíprocos, e interpretar
fazê-lo, nos faz relebrar um tempo bom que não volta mais. o mundo sob a ótica da transformação, no sentido de privile·
A universidade credenciou-se não apenas para o -nosso País, giar o ser, o- que significa cOiiStruir Uma nova etíca. Política,
mas também perante o Mundo, como casa de ensinamentos cidadania, transformação social, antes de serem fenômenos
e de saber. QuerüCãté; para não ser- ti'afdo pela emoção, de poder são manifestações de poSições éticas em conflito.
lembrar que minha esposa, Da. Iris, foi da primeira turma Se não houver diferenças étiCis entre ás pesscias, não haverá
que a Universidade formou em Dii"eito e_ ela o _fez com distin-- -diferepça política, por m:iis que se dfga õ Contrário.
ção. A Universidade está aliada_à_história da minha própria
Este é um rnoinento, que apesar da gravidade da situação
famílii: V. Ex• está sendo muito feliz ao faieC este registro. por que passa o-País, merece ser festejado. No próximo ano,
A geração de hoje precisa saber da importânCia e do bem a Universidade de Brasília promoverá diversos eventos comeque a UniverSidade fez para todo o Ce-Ji.tro-Oeste- brasileiro, morativos, coincidindo com os trinta anos de inauguração
---- para o Brasil e, por que não dizer, até para o Mundo porque da instituição:
A Universidade de Brasilia é !lffi patrimóniO público que
de fora vieram muitos- eStudar na Universidade de Brasília. _
Portanto, V. EX• -faz jUStiça relebrando nomes importantes merece o respeito e admiração de toda a sociedade brasileira.
que passaram por lá e que emprestaram, com s·ua inteligência, Por isso, é dever de todos aqueles comprometidos com o
com seu saber, um brilho muito grande a nossa Un,_i_versidade . ~~uro d2 ~-~aSillutar para preservar e ampliar esta que talvez
. sej!;l_!l-!Iladas .unaQ_imidades nacional.
Parabéns, Senador.
--0 Sr. ~duardo Sllplicy -Permite V. Ex~ um aparte,
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Congratulo-me com o nobre Senador Ma,urício Corrêa?
aparte de V. Ex• porque, na verdade, a UnB tem contribuído
O SR. MAURÍCIO CORR~A - ConceáO o~ aparte ao
para a formação de um plantel excelente de intelectuais, espalhados hoje por este Brasil afora. V. EXl' registra muito bem nobre Senador Eduardo suplicy, com muittq)tazer. a memória saudosa de sua querida esposa. Sei que V. Ex'
traz essa amargura por· tê-Ia perdido, pela excelência do relaO Sr. Eduardo ·suplicy - QUero, tarilbém, externar os
cionamento que mantinha, por ser, iilclusive, uma das primei- meus cUmprimeiitoS ·ao· aniversáriO
UniverSidade de Braras que ali se formou: Hoje temos esparramados, por v~rias sília e, particularmente, neste momento, neste: ano, em que
universidades brasileiras, enfim, por várioS seioreS da adminis- ela passou pOr taD.tas -dificuldadeS que foram corittins âs univertração pública, nos tribunais, a presença da UnB-.
sidade brasileiras. Nobre Senador Maurício Corrêa, vamos
Esta é a Universidade de Brasília, bem estruturada e aPreciar e aprovar hoje, amanhã, até segunda-feira, o Orçaequipada, pronta para responder aos desafios e problemas mento da União para 1992. E, no momento em que V. EX'
------do nosso tempo.
res-salta as extraordinárias qualidades da Universidade de Bra0 povo brasileiro deve orgulhar-se da existência de uma sília, que desde a sua criação teve grànde importância em
instituição de ensino e pesquisa como a UnB. A sua qualidade inovações nas diversas áreas do conhecimento humano, é ime a sua competência são siitônimoS de esperança e soluções portante que tenhamos aqui a atenção no que diz respeito
para os graves problemas que afligem nossa Nação.
às dotações que serão designadas às universidades brasileiras,
Mas também não podermos deixar de recOnhecer as difi- -rião apenas- para que ·possam ter os seus professores, ·mas
culdades por que passam as universidades públicas e aí está todos aqueles que trabalham nestas instituições de ensino su-

·a
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perior com remunerações condignas e as condições para o

mente tece críticas ao Judiciário. Acho que ninguém está ad-

desenvolvimento do conhecimento científico e tecnológico,

ma da crftÍca, principalrriente neste momento da construção

com ã realização de pesquisas. Gostaria, portanto, de chamar
a atenção_ de V. Ex~~, em especial, para e-sse capítulo. Vamos,
hoje, no diálogo que teremos com o Relator-Geral, Deputado
Ricardo Fiuza, perguntar em que medida estão sendo criadas
as condições para que as universidades federais, incluindo
a Universidade de Brasília, tenham as dotações adequadas
para saírem da crise pela qual passaram ·este ano. Muito obrigado.
o SR. MAURiCIO CORRtA _V. EX.~fem6rn_ITI,~ito

1

do Estado democrático. Uma das maiores críticas que faço
sempre é quanto ã demora da sentença; a corrü.pção maior
da Justiça, sem dúvida nenhuma, é a demora da sentença.
Há poucos dias, viajando para Belo Horizonte, ouvi uma
conversa, em voz alta, inclusive, por um ex-Deputado, quando
alguém questionava a morosidade do serviço da Câmara, ele
diss~: "Olha, eu queria te pedir para falar com teu irmão
para dar uma sentença, porque o processo _está há 8 anos
na mão dele"- falou bem alto, para todo mundo ouvir"e ele não dá a sentença. Lá no Congresso Nacional estamos
bem a preocupação que deveremos ter na elaboração e)Ç)t_ação trabalhando, e não tem nenhum projeto de interesse nacional
do Orçamento da União, porque as universidades biaSileiras que permanece por lá g anos". Começou-se até a criar uma
estão passando por uma crise muito difícil e é indispensável certa tensão dentro do avião.
A verdade, Sr. Presidente, é que quando há urna sentença
uma atenção especial nossa no sentido de recuperá-las.
No que tange à Universidade de ~_!'a:Sília, ~OI)19_habitante e uma das partes não fica satisfeita, a parte que perdeu pode
desta cidade há 30 anos, acompanhei a sua história desde recorrer. Mas_ repito_ uma grande corrupção da Justiça,
sua implantação. Nos momentos mais críticos, inclusive nas sem dúvida nenhuma, é a demora da sentença.
E venho aqui hoje não para criticar. Venho aqui hoje
dificuldades do regime militar, quando a Universidade foi
invadida, os direitos foram sopeados, devo lembra_r que contri~ -e não é muito do meu feitfo _tecer elogios â administração
buímos niUito pãra o SeU fortalecimento, para sua indepen- _ que vem fazendo em Minas Gerais 0 Presidente do Tribunal,
dência e para sua autonomia. Portanto, registramos. 30 anos Desembargador José Fernandes. Ele está fazendo mutirões.
de existência da UnB como um!! láurea do povo de Brasflia. S_ábados, domingos, dias santos, noite, dia. Chegam âs coroarSr. P.i:'eside-nte, antes de concluir o meu pronunciamento cas 6 mil processos e começam esse trabalho.
gostaria de manifestar uma preoc~pa_çác;> _e __~hamar a ·atenção
0 Presidente José Fernandes, quando assumiu o Tribunal
dos Srs. Senadores. A Câmara dos Deputados já votou o de Minas Gerais, traçou uma meta e disse: "Ao final do ano,
abono dos trabalhadores: 21 mil cruzeiros.
quero estar com todos os processos em dia".
Já foi lida aqui a urgência relatiVa à letra c. De modo
- É possível que não tenha conseguido isso ao fin~l do
que devemos votar esse abono na segunda-f~íra. Os jornais, ano, mas o que ele conseguiu já foi muito.
hoje, lamentam profundamente que nós não tenha!"!los votaE diz ele que não se dá por vencido, que vai prosseguir,
do. Não quero aqui-questionar as ratões-pelas quais nós, inclusive durante as férias forenses, chamando as partes, os
âs vezes, somos ·atropelados por nã_o votarmOs aquilO que _ advogados, para se pronunciarem nos processos.
gostaríamos de vOtar, porque não temos 00-nhedmento prévio
Mas quero também aqui, Sr. Presidente, já que hoje,
e sequer lemos os avulsos que são distribuídos, quando são excepcionalmente, esto_1,1 tec_~ndo loas, dizer d_o encontro que
distribuídos.
__ teve em Belo HorizOTite a Associação Brasileira dos MagisMas, no caso específico do abono que o trabalhador brasi- _::Jrados, e que o Desembargador Regis Fernande_s _d~ Oli~dra,
leiro espera, de 21 mil cruzeiros, par~ç;e-me que J?.ÓS deveria- Presidente da Associação, tomou a iniciativa de_convidar um
mos fazer um esforço. ·Hoje vou fazer uma súplica ao Senador membro de cada entidade representativa do País. E o Senador
Jutahy Magalhães, que tem sido um bra~2 defe~sor do regi- Maurício Correa contou-nos que estiveram lá nesse encontro
mente, inclusive um intimorato fiScaliZador das votações, no os magistrados.
.
sentido de que pelo menos tenhamos noções prévias dãquilo
E 0 que é que queria o Presidente-Desembargador ~eg~s
que votamos, para exercermos a nossa ativig~~~ parla_m_~ntar Fernandes? Fazer uma autocrítica, abrir a discussão, saber
com consciência, no seritiâo de que,_nc;>_que tange ao abono, a posição dos magistrados do Brasil.
nós consigamos votárhoje, tendo em vista esse clamor público,
Mas, meu Deus, aleluia! Até que enfim!
aproveitando até a permanência do Presidente da Republica
Se votamos na Constituinte de 88. que hoje se transferem exercício~ que na verdade concordou com esse entendi- mou na Constituição Cidadã, inamovibilidade, _vitaliciedade
mento, no sentido de que se desse ao_ trabalhador o abono e outras tantas prerrogativas, inclusive independência finande 21 mil cruzeiros.
·ceira do Poder Judiciário, era para que o Poder Judiciário
É o apelo que formulo. Tentarei Conseguir as assinaturas não se enquistasse em si mesmo, mas que prestasse serviços
necessárias e, evidentemente, darei entrada na Mesa. É o à sociedade e ficasse infenso às pressões ilegítimas ou da~
apelo que faço, para que possamos Votar hoje- e dar essa partes. O Poder Judiciário é um poder que não sentia e náo
tranquilidade ao povo brasileiro, sobretudo ao trabalhador sente obrigação de prestar contas à sociedade; tem sido até
que tem nesse abono, ainda que simples, mo~esto, _de 2l_ então poder olímpico. Repito: a demora das sentenças é prá·
mil cruzeiros, uma reCompensa para passar· eSse Natal numa tica constante e generalizada. Críticas partidas do Congressc
situação mais vantajosa.
- · _. - -. . Nacional sobre emprego irregular do dinheiro público nunca
Era o que tinhi a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
_receberam respostas do Poder Judiciário. Deveria haver uma
o SR. PRESIDENTE (Dirceu CarÕeiro)- cO~éectO a agilidade nessas denúncias que são sérias. Não somos Podei
palavra ao nobre Senador Ronan Tito-.
Judiciário, somos Poder Legislativo. Não trabalhamos sobre
provas; trabalhamos sobre evidências; fazemos as denúncias.
.
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pronuncia o se- Cabe ao Poder Judiciário apreciá-las.
guinte discurso. Sem revisão do orador.)_- Sr. Prçsidente, _ _ O Senador Nelson Carneiro, um exemplo de parlamentar
Srs. Senadores, sou um dos poucos parJament~res que normal- e advogado, advogou sempre na Vara de Família, conta uma
I
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história interessantísSima ciue -poderia setvit.de paradigma pa- com relação ao Poder Judiciário; o outro seria a visão da
ra os nossos magistrados.
_
_únprensa com relaçfto ao Poder Ju~hciário.
Houve um caso de desquite IiÜgioso-,·no Rio a-e Jiúieíro,
. O SR. RONAN TITO - Dizem que foi o ponto alto, ·
em que o marido, rico, etc., raptou O próprio filho, que- deveria não é?
ficar sob a guarda da mãe, e fugiU com ele -para õS Estados
O Sr. Maurício Corrêa- Quer dizer que esses dois temas
Unidos. O Senador Nelson CarneirO encariiirihoiJ a petiçãoinicial ao Juiz, que a deferiu, expedindo o mandado de busca realmente agitaram o Congresso. V. Ex~ lou_va o Presidente
e apreensão da crjan91-. O Senador Nelson ,Çarneii"o foi ao do Tribunal de Justiça de Mínas G_erais, Desemb_a,rgador Dr.
interiOr dos Estados Unidos ·e, lá chegando, procurou o juiz José Fernandes, e o faz muito bem, porque ele tem realizado
com o mandado,_ vertido para o inglês por um tradutor jura- um excelente trabalho. Gostaria de frisar que com a elabo~
mentado. Diz S. Ex~ que achou interessante que o juiz o _ração do Texto Constitucional vigente o Judiciário passou
atendeu com as pernas em cima da mesa. É um hábito dos a ter algumas prerrogativas de que nunca gozou ao longo
anglo-saxões para uma melhor irrigação sangüínea. O Senador da -hiSt6:da constitucional brasileira. Primeiro, passou para
Nelson Carneiro se apresentOu e o Juiz disse que precisava a- sUa competência privada, exclusiva, a iniciativa das leis,
da tradução. A tradução já estava feita. Ele conferiu, Eegou de sorte que as leis, que os projetas, ao invés de irem ao
o telefone, dizendo que lhe trouxess.!! tal criança que e-stava _ Palácio do Planalto, vêm direto â Câmara dos Deputados
.
na rua tal. E disse: "Agora, por favor, como é lima ctíaiiça, e,"pdsteríorment~, I:~ra o Senado Federal.
mande um xerife que seja avô ·•. Que delicadeza! Porque um
O SR. RONAN TITO- Foi uma beleza para nós
avô, eu sou avô, é incapaz de judiar de uma criança.- Mas
O Sr. Maurício Corrê4J,- Em segundo lugar, a autonomia
o que assustou o Senador Nelson CarneirCf foi justamente
a peremptoriedade do jUiz. Diz ele que fic(fu até sem saber financeira claro, com os parâmetros da Lei de Piretd?:es Orçao que fazer, porque ele não foi preparado para trazer a criança. mentárias. Agora, há uma grande falha: como isso tudo envolEle foi preparado para levar ali aquele mandado. Ele nem ve a cultura do povo brasileiro, quer dizer, a cultura das
sabia direito o que fazer com a criança; teve que pegar a instituições, todos os Poderes não são infensos a críticas, a
erros, ,a irregularídades, e o Poder Judiciário, também está
criança e trazê-la para o Rio de Janeiro.
envolvido
nessa cultura geral_de _equívocos e de erros que
Aqui expede-se um ·mandado. É fato comum o oficial
de justiça não encontrar a pessoa- ainda ontem estávamos cometemos em nosso País. E a Justiça_ é lenta e lerda. E
conversando isso com o Senador Jutahy Maga!hães .. Não se há integrantes do Poder Judiciário que não cumprem as suas
encontra um prefeito. O oficial de justiça n·ãõ encoritra o obrigações. Há, inclusive, na hierarquia superior, autoridades
do Poder Judiciário que são _relapsas, que são tardas. que
prefeito, que ·está lá despachando.
são _lerdas, e isto_Ca!l$a _um grande _prejuízo à administração
O Sr. Divaldo Suruagy -É uma indústria,
da_ Justiça._ Os Goyernadores, o~ _ex~Governadores que São
Senadores podem dar um testemunho das relações eiJJre_ os
O SR. RONAN TITO- É uma indústria!
Poderes Executivos e Judiciário_, geralmente são tensas e difiAsprerrogativasconferidas,repito,aosmembrosdoJudi- · cultosas. R~uo é o Governador que não teve problema com
ciário, tais corno vitaliCiedade~ in_amov_ibilidade_, autonçmia o Poder Judiciário. Então, o que se torna necessário---:- porque
na gestão dos recursos financeiros do s_~~or, s_ão qutor~das__ a ..Constituíçã,o. riá.9. çriqu o Conselho. Nacional de Justiça e
pela nossa Constituição, a fim de que a Justiça permaneça tampouCoO COnselho Nacional de Magistratura -_é_que crieinfensa às ilegítirrias pressões das partes-:- as ilegítimas, por- mos o Conselho Nacional de Justiça. Para _q~ê?_Para se ter
que as partes, às_ vezes, podem pressionar ilegitimamente. um órgão externo para controlar o Poder Judiciário, não para
Assim, agora gostaria de dizer que essa "torre de marfim", se il;nisq1_ir _I_I_a_s.suas atividades.
que tem sido o Judiciário, começa a transmitir uma imagem
Ó SR. RONAN TITO·- Pelo próprio Poder Judiciário.
mais humana. Estão surgindo frestas de esperança nesse rígido Pode até ser eleito por eles mesmos
edifício. E o que nos faz crer nesSa pOss.ibilidade?
O Sr. Maurícjo Corrêa- Sim, c1aro.
Houve recentemente, repito, em Belo Horizonte, o 129
Congresso Brasileiro dos -~agistrados, que lançou um raio
_O SR. RONAN TITO -.,.Mas, ne~hum Poder pode ficar
de luz sobre a combalida esperança do povo brasileiro.
acima de fiscalizaç~o. V, Ex~ tem toda razão.
Por iniciativa do Presidente daquela entidade, foram conO Sr. Maurício Corrêa -Não quero perturbar o discurso
vidados membros de váfiOs setOfes da sqci~Qade.,para falar
V.
Ex~, apenas acrescentar algo.
de
sobre_o tema_ "O que- pensa o seu setOr sObre o J1,1.,diciá,ric;>",.
.
Ó
s&: RONAN TITÓ _:V: Ex• o esiá enriquecendo.
O Sr. Maurício Corrêa- Permite~rrie V. Ex~ um aparte,
nobre Senador Ronan Tito?
·
O Sr. Maurí~iO-L:orrêa - É de extrema i_mportância o
O SR. RONAN TITO -Com muita honra, nobre Senador
que V. Er traz neste momento, porque já há uma mudança·
Maurício Corrêa.
de mentalidade dentro do Poder Judiciário. No Rio Grande
O Sr. Maurício Corrêa - -SenadOi Ronan Tito, tive o do Sul desenvolve-se uma tese chamada Crise Alternativa,
privilégio de ter sido convidado para falar nesse Congresso que é uma: ciítica" multo grande a alguns setores, mas é algo
dos Magistrados, em Belo Horizonte, e até não causei uma importante- Quer dizer, a magistratura tem que descer do
boa iinpressão, ·em Virtude do tema que coloquei ali. Mas, seu pedestal e passar a dialogar com o povo. Porque ela integra
sem dúvida nenhuma, rompeu-se um dique com a realização um Poder. Na verdade, o juiz faz parte do Estado, na medida
desse Congresso; Porque, como V. Ex~ salienta, dois foram em que ele exerce a atividade jurisdicional, ele dá conta para (
os seus aspectos positivos: o primeiro queria saber qual a a solução de um litígio. De sorte que ele integra, portanto,
visão dos Parlamentares, quer dizer, do Poder Legislativo, a trilogia dos Poderes. É necessário que ele se dispa daquela . '

---r--

9376 Sábado 14
com a terrena realidade da população. Dr. Régis quebra o
gelo que, até então, envolvia a lei, propondo decisões e sentenças que agradam, não ao Tribunal na sua formalidade, mas
a um po_vq que é, em sua maioria, extremamente_ pobre e
que não sabe sequer onde ficam os Tribubaís. Dísdngue o
D_ireito do Estado do Direito do Cidadão, a quem acha que
a_lustiça qeve s~rvir, Cita 9 ar_t._ to da Constituição, parágrafo
temer, absolutamente, nenhuma fiscalização. Cumprirneilto únícõ, para lembrar que o povo não tem poder diante do
V. Ex~ por trazer essa tese, inclusive pela excelência desse Estado. É-o povo que a lei deve proteger, garantindo-lhe
Congresso e pelo que ali se discutiu.
a liberdade que vem sendo conquistada através_dos anos,
desde a Inconfidência Mineira.
O SR. RONAN TITO -E eu me felicito, também, porque
Diz ele: falar em Judiciário forte é falar em liberdade.
se eu não tiv-esse levantado esse tema, talvez não tivéssemos E que a magistratura tem pressa, porque o Brasil tem pressa.
hoje o tão brilhante aparte de V. E~, tão elucidador, é melhor E, para tal, deve se desprender das velhas estruturas, desburo·
.
do que o meu discurso.
cratizando não só o Judiciário como_ a própria linguagem juríMas, eu dizia, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o nobre dica. Propõe~se o Dr. Régis a se empenhar na luta que assegure
Senador Maurício Corrêa lembra isso, que em determinado os direitos do homem e formula votos para que os jufzes
momento houve tensão, quando o representante da imprensa apliquem os princípios do Direito na interpretação da norma.
falou para os magiStrados justamente sobre o te~~a ·~o que Que haja compromisso de fé na luta pelos direitos de todos;
-~
pensa a imprensa do Poder Judiciário". Dr. Régis desce do Tribunal, nesta Carta ao Povo Brasileiro,
Foi um momento extraordinário- de catarse. AJguns _ma- e na praça que Castro Alves dizia ser do povo, mistura sua
gistrados se rebelaram e lá pelas tantas o representante da ":OZ às dos poetas, cantores e escritores. Clama pelo comproimprensa disse: ''Perguntarª-IJI·me .o _que penSa a imPrensa. misso com a vida e apela aos magistrados para que sejam
Telefonei para diversos colegas e compan!J,eir9s, e este éo_q age:n~s ,d_e _transformação e não meros expectadores dos propensamento da inlprensa: não vlm a(jü"í parâ ·ser agradável, blemas sociais. A democracia está chegando ao Judiciário.
vim aqui para atender a um tema".
__ __
__ A democracia está chegando ao Brasil!
A reaçáo, ao passar do discurso e da_crítica apresentada
Sem o Judiciário comprometido Com a democracia não
pelos homens da i~prens3. foi a de uma evolução d_entro do teremos democracia, Sr. Presíden_te.
plenáriO, segundo- os participantes me contaram. No final,
Os trê-s Poderes precisam se democratizar. Precisamos
houve como que um congraçamento. Achp que que~_ga~hou democratizar cada vez mais o Parlamento, o Executivo com isso não foram os magistrados, não foi a Associação perdoem-me, estava querendo falar só sobre o JudiciárioBrasileira dos Magistrados, foi o Brasil, que neste momento que, talvez, seja o menos democratizado dos Poderes.
está verido uma fre:sta Ee: l~z clareanQo__o _Judiciário.
Temos que continuar a ter_ nossas paredes de vidro, não
Conversando certa vez com um SenaP.or italiano sobre para que sejam- -quebradas, não _p_ara que sejam agredidas,
a construção do Estado Democrático, o __quanto é complexa dentro dos pri_ncípios da Lei, irias Pãra que sejam visitadas,
a construção do Estãdo D"emocrático, ele me dizia: "O m3.is pai-a que venhariJ.bs, denho do respeito mútuo, ouvir todas
complexo está no Judiciário. Na Itália nós tivetpos uma COristi- as partes interessadas, e que possamos ter, no plenário, a
tuição em 1948, e a primeit:a sentença democrática do Poder pr~teção da noss.:t consciência, parã decidirmos, muitas veze:-.
Judiciá:dO da Itália só aconteceu em 1978, 30 anos depois". trocando opiniões com nossos companheiros.
Então, alvíssaras!
_ __
__
Sr. Presidente, muito obrigado. (Muito beml)
Neste instante, o Conselho Superior da-Magistratur_a deu
o seu recado, abriu a torre de marfim: Vamos ver alguns
tópicos, ainda que pequenos, sobre esse encontro, que foi
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
tão produtivo.
_
O Presidente da Associação Mineira cte Magistrados, Dr. palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
Petrónio José Garcia Leão, declarou que "O Judiciário está
O SR. JUTAHX MAGALHÃES (PSDB -BA. Pronuncia
aberto ãs críticas, não se_ julga intocável e reconhece limita- o seguinte disCurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
ções". Qua beleza! _Cresce o Poder Judiciário em Minas Ge- Sis. Senadores, esta é a penúltima sessão ordinária deste ano.
rais.
No meu entendimento deveria ser a última, porque a Con-sti~
O Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tuiçãO determina a data de 15 de dezembro para o encerraDr. José Fernandes, lançou mão do mutirão para colocar mento. Como ó dia 15 de dezembro cai num domingo houve
em dia os pror:essosque tramitam no Estado. Um grupo enor- a interpretação de que teremos uma sessão ordinária na segunme de juízes mindros está trabalhando diuturnamente, indu· da-feira, dia 1_6. Uma interpretação com a qual não concordo
sive nos sábados e nos domingos, em todos os. rincões, colo- müi"to, mas que já vem desde a Mesa anterior.
Sr. Presidente, queria, antes até de fazer o meu pronuncando processos em dia, lavrando sentenças e abrindo _(X)Ssibilidades de recurs_us~ _
ciamento, chamar a atenção dos meus colegas Senador~s_ para
Esperança luminosa, nesse tempo -de Natal, nos traz a um episódio que ocorrerá de hoje para amanhã, no máximo
Carta ao Povo Brasileiro, escrita pelo Desembargador Régis segunda~feira.
Fernandes de OJiveira- Presidente da Associação dos MagisO PMDB, na Câmara dos Deputados, está exigindo um
trados Brasileiros. Através de uma sensível análise da evolução acordo em torno da ralagem da dívida dos Estados e Munide sua consciência -diante do funcionamento institucion_ªL e cípios e não votará a reforma fiscal sem que antes se vote
da História do Direito em nosso País, O- Dr~~ RégTs ªIªrga_ es_s~_rolagem, o que representa 57 bilhões de dólares. E para
as margens de atuação do Judiciário parã c(ue_ ele se encontre cobrir esses ST bjlhões de dólares é necessário aumentar e
condição de majestade, de vestal e venha convers_ar com o
povo portanto, ·ele deve ser passivo da fiSC3Iização desse: pró~
prio povo. E o Conselho Nacional de Justiça in~ere,_:-~e .qeste
contexto como ·organismo que fiscaliZa exatainente essas _irre~
gularidades. Há juiz venal? Há. Há juiz corrupto? Há Contra
eles é que se pretende formar esse Conselho Nacional de
Justiça. Os bons, os que cumprem suas obrigações, não devem
L
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criar novos tributos inventar uma série de circunstâncias para
poder cobrir essa despesa extra.
Agora,_ o principal, referindo-me ao Senado Fedeial, é
que o GOverno enviou ontetri à noite o projetO de lei sobre
a rolagem çia dívida dos Estados e Municípios para a Câmara
dos Deputados e a Constituição determina em seu_ art~ 52
que esta iniciativa é prerrogativa exclusiva do Senado Federal.
Então, o projeto virá da Câmara para o Sei:lado e se
aceitarmos isso é preciso fechar o Senado. Não estarei segunda-feira, infelizmente terei de viajar domingo à noiüÇ mas
V. Ex·~ estarão aqui; o Presidente do Senado estará aqui e
se_o Presidente do Senado aceitar essa mensagem estará come~

tendo um grande equívoco ..
V.

O Sr. Esperidião Amin - Senador Jutahy Magalhães.
me concede um aparte; oportunamente?

Ex~

O SR JUTAHY MAGALHÃES- Pois não,S.~nador.
O Sr. Esperidião Amin - Quero me_ congratular com
V. Ex~ Senador Jutahy Magalhães, e comigo também porque
este era o assuto pelo qual me inscrevi para falar. Colecionei
aqui'o rilatetial, o projeto de lei, trouxe todos os memorandos
de_ entendimentos firmados por este Governo cOm oito Esta·
dos do Brail a respeito da dívida mobiliária; e queria feportar·me ã comunicação que recebi do Líder do PDS_n_a Câmara,
Deputado Victor Faccioni, qUe ontem, ·por volta das 22 horas
e 30_ minuto_s, depois de termina_da a nossa décima s_essão
da noite, a comunicação que S. Ex~ me- prestou- SObre este
projeto de rolagem da dívida, e quero ainda_invoçªr_o _aparte
que ofereci ao nobre Líder Senador Humberto L_uc~na, na
quarta-feira -da semana passada, quando contestei o aspecto
ético deSs_e condiciorianieri.to que·estàva Sendo e_mpreendido
pela Direção do se_u _Partido, _que informara que só votaria
o ajuste fiscal se viesse_ o projeto de rolagem da dívida. Toda.
essa negociação, nobre Senador Jurahy M.a_galhã~~. foi feitadesconhecendo, não apenas os princípios étiéoS 'triàs tã.mbém
o art. 52 da Constituição Federal, que estabelece ser da cornpe·
tência privativa do Senado Federal a fixação do montante
das dívidas dos Estados brasileiros. Quero m~ solidarjzar com
V. Ex~ pelo seu pronunciamento e terminar o meu aparte,
que já vai longo, citando um trecho que está no jornal Folha
de S. Paulo, de hoje~ atribuído ao Secretário do Ministério
da Fazenda - o Secretário da Fazanda _Nacional, Sr. Luiz
Fernando Wellisch - a propósito da dívida de 57 bilhões
de dólares, da forma da rolagem, Tabela Price, ou seja, joga-se
para o fim dos 29 anos e o que não couber nos _20, mais
10 anos. Esse é, em síntese, o projeto de rolagem da _dívida.
O Secretário Luiz Fernando Wellis diz o seguinte: "S~q_~?ulo
quer sombra, água fresca e_ sapato largo", ou seja, São Paulo
não quer morar no Brasil. Era o meu. aparte e as iníilhas
congratulações a V. Er.
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Concedo o aparte

a V. Ex•
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - V. Ex• faz uma advertência que contém uma expressão tnuito grande pela gravidade
do terna que ela enfoca. Muitas vezes há se tentando aqui,
no Congresso Nacional, o desvio de competência do Senado;
a desobediência constítucional quanto àquilo que compete
ã --câmara Alta do Poder Legislativo do País. De tal sorte
que nesse problema da rolagem de dívida devemos estar abso~
lutarnente atentos, porque esta é uma das competências pri·
motdiais do Senado Federal, e está exatamente dentro do
espírito federativo. Sendo aqui a sede da Federação, essa
m:atêria é da competência desta Casa. Quero me associ&r sua
advertência. Ternbém terei que viajar, mas farei o poSsível
para na segunda-feira, aqui estar na vigilância do trâmite dessa
propositura perante _esta Casa. Mas o primordial é que não
aprovemos isso nb escuro, sem-sab.errnos exatamente o que
se está a votar na devida oportunidade. Muito obrigado.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço o aparte
de V. Ex\ mas já amplia um- pOuco, acho que a questão
não ê ·votar no escuro·; não pódemor é votar. Uma vírgula
qUe venha no projetó, lá da Câmara, a respeito da roalgem
da dívida será inconsfituticional, e náo poderemos votar isto.
Os Partidos afirmam que querem atender aos compro~
missas desse acordO; que considero errado. O nosso Partido,
que, ·na- Câmara, 'êstá sendo re-p-res-entado, nessas conversa·
çõeS; pelo nobre Deputado Jutaliy Júnior, chegou a declarar
que,se quisessem fazer o acordo, que o fizessem de graça
com··ás Oposições: O PMDB está cobrando _57 bilhões de
dólares para fazer esse acordo. Poderíamos fazer até de g_raça
dentro do interesSe nacional. Mas não: estão querendo 57
bilhões de dólares. Queremos, ao mesmo tempo, atacar a
inflação, e o que Se faz? Sacrifica--se o povo.
-o" Sr. Aimir Gabriel- Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com todo o prazer,
nobre _Senador.

O Sr. Almir Gabriel- Nobre Senador Jutahy Magalhães,
V. Ex~ está se ref!2!rindo ao aspecto da constitucionalidade
ou iiãO do que está sendo propostO ·pelo GoVerno e negociado
pela Bancada do PMDB, na Câmara, pelo menos. Gostaria
de aditar um aspecto: há 45 dias aproximadamente apresen·
ta-mos _aqui no Senãdo dois projetas: um estabelecendo o Im·
posto sobre Trans_ação Bancária, com uma alíquota de 0,3%,
e outro criando o F\,lndo para Amortização das Dívidas. Sabedor do montante das dívidas, quer dos Estados para com
a União Federal, quer dos Estados para com as estatais, quer
das estatais para coin os Estados e alguns Municípios, enfim,
a totalidade da díV[da interna brasileira, não creio que seja
pos-Sível superar o PrOblema enquanto mantivermos a cultura
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço pelo seu da dívida, a cultura.da rolagem da dívida. Tivemos experiência
aparte. V. Ex~ terá a oportunidade de aprofundar esse assunto disso em 1988, quando foi feita uma negociação dramática
porque a minha motivação, no momento, é de apenas pedir com o Governo. À época éramos Relator da Comissão de
aos meus colegas que estarão aqui, na segunda·feira que olhem Orçamento, Estarpo_s assistindo, agora, ao mesmo problema
com atenção essa questão que considero maior Inlportância e não vemos no ho_rizonte nenhuma forma de resolvê-lo. Estapara nós no Senado Federal. Isso vem ocorrendo em vários mos criando a cultura do empurrar-com-a-barriga, na base
espectas, agora este será o ponto de decisão do Senado. Se da improvisação, .aproveitando os momentos de tensão ou
aceitarmos isso, ·o melhor seria pedirmos o fechamento do de negociações difíCeis para tentar soluções para problemas
Senado, pois não haverá razão da nossa existência.
estruturais muito mais graves e importantes. Com isso, não
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Permite V. Ex~ um resolvemos os problemas; ao contrário, nós os complicamos
aparte?
ainda mais, deixando sempre à míngua a sociedade brasileira.
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Tenho dito, também, que este Pais não está refletindo sobre
o fato de que, ao longo de quatro anos, o IPI e o IOF juntos
somaram 3,7 trilhões de ~eiras de re_ceita para a União.
Só _o pagamento dos juros da dívida _inJ~rna correspondeu,
no mesmo período, a 4,5 trilhões de cruzeiros.__ Ou soll!ciO~
namos o problema da dívida interna, via-_criação de uni fundO
para amortização de dívidas dos MunicípiOs, dos Estados e
da própria União, ou não vamos sair desta situação dramátjca
que obriga O GoVern-o a emitir moeda: e, emitindo, ele estará
provocando a elevação da taxa de juros~. c9_nseqüen~~}~.e_ní:e,
da inflação. É dramático que coisas que podem ser resolvidas
de maneira simples não tenham o encaminhamento adequado_.
E, o que é pior. além de ter..solução, ej~tem_inclusíve pro-posta
dentro do Congresso Nacional, o que se inventa é uma so_Iução
absolutamente in_constitucional, que é aceita ou pelo menos
é acertada por Partidos que negociam, segp.n_do o me:u entend_imento, fora de uma visão de longo prazo para este País.
Era o que queria colocar no discurso__de V. Ex~, q_u~--ª'-~s
uma vez se posiciona em defesa da autqnomia, da grandeza
e da independência do S_enado FederaL
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Agradeço muito a
V. Ex•, Senador Almir Gabriel. V. Ex• sabe da adimiração
que lhe tenho. V. Ex~ sempre coloca os seus pontos de vista
com muita objetivída9e e propriedade.
V. Ex' fala da nossa cultura da não preocupação com
o pagamento das dívidas externa e interna. Um ex-Ministro
da Fazenda costumava dizer que dívida não se paga: negocia-se, rola-se- roJa-se e enrola-se nela, criando essa situação
que vem atrapalhando o desenvolvimento do País. V. Ex~
tem razão ao fazer as suas propostas, que, infelizmente, ficam
um pouco paradas nas gavetas e escaninjlps de_sta Casa, prejudicando a tramitação normal das propostas parlamentares.
Mas V. Ex~ pode ter a cçrteza de que contará sempre com
seus Corilpanlieiros para ajudá-lo nessas _intenções que V.
Ex~ traz para nossa reflexão e, se possível para a nossa decisão.
Agradeço a V. Ex•
O Sr. Amir Lando- Permite-me V, Ex~ um aparte?
O SR. JUTAHY MGALHÃES - Com todo o prazer,
nobre Senador Arnir Lando.
O Sr. Amir Lando :..._Nobre Senador Jutahy Magalhães,
V. Ex~ aborda um assunto que é muito- mais grave do que
apresenta. Estou preocupado com a forma de se legislar no
Congresso brasileiro. Escrevi há cerca de um ano um artigo
intitulado A Face Oculta do Congresso, do Congresso como
um todo, porquanto, as decisões têm urna face oculta. Sobret~do o Senado, que é compelido, a cada final de sessão legislativa, a aprovar por atacado, de roldão, uma série de projetas
de índuscutívcl importância nacional. No entanto, Srs. Senadores, nem chegamos a· tomar conhecimento do conteúdo
dessas normas que devem plasmar a vida dos brasileiros. Criamos aqui uma teia de inutilidades em que_meia dúzia decidem
e servimos apenas de número para a homologação. Não recebi
um mandato, .mesmo nas circunstâncias em que o fiz, para
tc:rnar-me aqu1 um número que homologa decisões feitas pela
cupula. Agora está se tratando de uma competência exclusiva
do Senado, que é a rolagem da dívida. E, não obstante, o
Senado está alheio. Estamos como que numa sala de espera,
aguardando o momento de sermos atendidos pelos Líderes.
Em outras p~lavras, estamos aqui fazendo cera neste particular. E depms vamos aprovar. Não me importa se a p-artir
de A, B ou C; não transijo com a minha consciência. Não
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estou preocupado com essas decisões de cúpula. Tenho uma
consciência, e a razão me empresta o raciocínio para tomar
decisões, que julgo de acordo com os valores que formam
o meu caráter. Não transijo e não transigirei. Por isso, associo-me âs colocações de V. Ex~ para parabenizá-lo, na medida
em que faz um alerta a esta Casa para que tome consciência
da dignidade de suas competências constitucionais. Neste País,
hoje~ ninguém mais zela pela competência, ninguém mais respeita a lei, ninguém quer saber de respeitar a Constituição.
Na era getuliana havia um dito popular que atribuía a Getúlio
a seguinte expressão: "A lei, ora, a lei!" Mesmo no período
revolucionário, quando os militares não concordavam com
a lei, baixavam um ato instucionai para não desrespeitar ao
rpenos a letnu:l;;J.Iei. Eu não concordava com esse expediente,
mas me parece mais lógico do que, a toda hora, ignorar-se
titucionai. A norma constitucional é sagrada, não se pode
transijir quanto a ela; e nós a ignoramos permanentemente.
No final desta sessão legislativa levo para casa uma montanha
de decepção, porque se erigiu, ao longo deste ano, uma série
de renúncias inomináveis, uina falta de zelo por uma competência que representa a soberania nacional outorgada pelo
povo. Estamos aqui, sobretudo no Senado, aguardando decisões feitas a portas fechadas. Isto é inconcebível, é humilhante.
Nem tenho mais palavras para dizer alguma coisa.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Nobre Senador Amir
Lando, V. Ex~ abordou a questão com muita propriedade,
quando disse que estamos aqui acompanhando como meros
expectadores, como leitores de jornais, o que vem ocorrendo
com as negociações, do que vem se passando na Câmara.
É verdade.
~ ~~·
~
~
Aqui já reclamamos sobre diversos aspectos de que tudo
que se faz na Câmara se faz através de um "tal" colégio
de líderes que resolve o que temos que votar, como devemos
votar e qual o texto que temos que votar. E aí, quando a
matéria chega ao Senado não se pode modificar nenhuma
vfrgula e nenhuma linha 1 porque, se se modificar, volta à
Câmara, e lá não há mais tempo para se fazer nada, pois
tem que se proceder à nova reunião do colégio de lideres
e nada se resolve.
Mas, nesse caso, esse assunto é só do Senado, é da competência exclusiva do Senado, e eles é que resolvem, lá. São
13 ou 14 pessoas e alguns Partidos que estão protestando,
mas a maioria vai resolvendo e determinando.
E vem o Governo - o que é mais grave ainda - e
manda a mensagem para a Câmara, quando, se tinha ela
que tratar de rolagem da dívida. Parece que este projeto que
veio da Câmara é exclusivamente sobre isso, não sei bem
porque não conheço o projeto, o Senador Esperidíão Amin
já tem um exemplar, eu não tenho, mas o Governo tínha
que mandar a mensagem para o Senado e não para a Câmara.
Então, veja V. Ex~. eu estava preocupado realmente com
o fato de não estar aqui segu!}da-feira, mas não estou mais,
porque vejo que-Os S.ts. Senadores estão atentos a essa questão
e impedirão que isto ocorra. Se eu tivesse a decepção de
ver, do meu Estado, a notícia de que o Senado teria aprovado
esse acordo da Câmara dos Deputados, não sei se de lá eu
não pensaria em mandar uma carta pedindo o fechamento
deste Senado, porque aí não haveria mais razão de e.xistirmos.
Mas, Sr. Presidente, eu queria tecer esse comentário breve, porque minha idéia era a de fazer um proni..mcüimento
de encerramento das minhas atividades parlamentares aqui,
no plenário do Senado, porque esta é a última sessão ordinária.
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Mas sempre cumpro- Õ Regimento e não posso feri-lo; eu
tenho um prazo para falar.
É bem verdade que ontem eu, preocupado com essa questão do Regimento, e tendo um pronunciamento com vinte
e tantas laudas, e sabia que não teria tempo para ler dentro
do prazo regimental, li a primeira lauda e encaminhei o resto
para ser dado corno lido. Mas depóis vieram ós discursos
de uma ou duas horas c vi que quem se tinha dado mal era
eu.
Mas, lá, na Mesa, deve estar havendo alguma conferência, talvez tivesse tempo para fazer o pronuilciamento.
O Sr. Meira Filho- Permita-me V. Ex• Uin aparte, nObre
Senador Jutahy Magalhães?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Ouço, com prazer,
o aparte de V. Ex\ nobre Senador Meira Filho.
O Sr. Meira Filho- Não desejo interferir, apenas estou
solidário. V. Ex~ falou que deveria fazer um pronunciamento,
e o fez, não tenha dúvida disso.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Isso é apenas um in·
tróito.
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com todo prazer,
nobre Senador Magno Bacelar.

_

O Sr. Magno Bacelar- Nobre Senador Jutahy Magalhães, mesmo no intróito e no· discurso que será dado como
lido, V. Ex•, mais uma vez, demonstra o alto espírito público
com a responsabilidade que norteia a sua vida pública. O
Senador Amir Lando disse, em seu aparte, que leva para
casa uma quantidade enorme de decepções, decepções que
f.n.1stram a população que, mais do que nós, já não tem por
que esperar, pela seqüência de desenganos, de engodos e
de atitudes de mídia que toma o Governo Federal. Mas eu
gos~aria e me atrevi a aparteá-lo exatamente por isso de homenageá-lo. Atrever-me-ia a dizer que eu, que estou
aqui há apenas oito meses, vi nesta Casa homens com alto
espírito público, homens como V. Ex~, que se constituem
em exemplos para nossa vida. Das coisas boas que aqui vi,
no decorrer deste ano, uma delas é o exemplo que V. Ex~
dá, a pertinácia, a insistência para que se valorize esta Casa,
porque, em valorizando-a, estaremos contribuindo para o
soerguimento desta Nação. Digo sempre, em pronunciamentos,_ que o Brasil precisa de exemplos. V. Ex~ é um exemplo
O Sr. Meira Filho - Estou aqui há quatro ãno-s. Vim da dignidade e permita-me, neste aparte, dizer que leva as
para o Senado Federal para contribuir. para ajudar a Casa miii.has homenagens de respeito, e que muitos Senadores que
dentro das minhas possibilidades. Acho que o Senado Federal, pensam como V. Ex~ já se -reúnem, debatem e lastimam o
o Congresso Nacional, por assim dizer, são a carã do povo descaso- a que está sendo levado O Senado. Agora, não poderebrasileiro. Não podemos falar mal do Congresso Nacional, mos ficar apenas na reação de palavras e de indignação. Vamos
porque estamos agredindo o povo que nos colocou_aqui. Penso nos unir e dar novos rumos a _esta Casa no próximo ano.
que é do nosso--dever contribuir para melhorá~lo. O que V. v_ Ex~ conta comigo. Muito obrigado.
Ex' está fazendo é isto: Contribuir, com ·a sua inteligência,
com a sua competência, cõm a sua assiduidade para melhOO SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a V. Ex'
rá-lo. E é, creio eu, a tarefa de todOs rióS acj_U1 rieStã.- Casa.
porque me emocionou com o aparte que acaba de proferir
Há conceitos que precisam ser inodificados. Os roais antigos
e tem sido uma convivência das mais agradáveis e das mais
me diziam qUe era as:sirtf na Casa. E a-ssim continua. No fim
produtivas a que tenho com V. Ex~ V. Ex~ tem conversado
do ano é esse sufoco. Então,_o conceito de esforço concencomigo, constantemente, e temos coincidência de pontos de
trado, no meu entendimento, tem que mudar. _Ao invés de
vista. Acho que pensamo~ no mesmo rumo, desejando sempre
esforço concentrado temos que, durante o ano inteiro, nos
aquilo que as nossas consciências determinam: fazer bem ao
concentrar no esforço. A contribuição de V. Ex~ é valiosíssima
País, ao Senado. Senador Magno Bacelar, ao debater determipara o Congresso Nacional. Meus parabéns.
nados assuntos eu gostaria de possuir o dom que Deus deu
a alguns e não a mim, a oratória. É o momento em que
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a V. Ex•, sinto, não digo inveja, mas o desejo de o possuir, de ter
Senador Meira FHho. V. Ex• disse até, com mu"ito eSpi'til<Y; aquela oratória fulgurante, vibrante, de um Carlos Lacerda;
referindo-se à questão do esforço concentrado, que ele deveria a oratória de um Afonso Arinos, de um Vieira de Melo.
ser o ano inteiro. O esforço coricentrado pãreCe aquela histOria Veja V. Ex• que temos, hoje, companheiros como o Senador
do mau aluno que não estuda durante o ano e, às vésperas Pedro Simon - que é o terror dos taquígrafos - que tem
da prova, quer colocar tudo na cabeça. E nós aqui, no final uma vibração na oratória, chama sempre a atenção desta Casa
do ano, fazemos -exatamente istO; não votamos durante o com os assuntos_ que traz a debate; temos o Senador José
ano, e nos últimos dias é um corre-corre para votar sem Saber Paulo Bisol, por exemplo, que quando fala é aquele apaixoo que estamos votando. Ê matéria decorada e não assimilada. nado pela tese que está defendendo, aquilo vem do coração
Veja V. Ex~ que a sua preocupação é- justa, e esperO- que, e flui sempre cercado de cultura jurídica e de cultura ger'!-1.
no próximo ano, possamos atendê-la. E muito importante
Poderia citar, aqui, inúmeros outros, como o senador
que nós aqui executemos as nossas fr..ihções- durante o ano Amir Lando, que quando vai à tribuna, fico lembrando-me
inteiro. Por isso, brincando, quando se fala em convocar o do promotor, cabeleira de poeta, vibrando e falando também
Congresso durante o recesso, eu digo para mim mesmo que- com o coração. E quantos outros aquil. ..
eu fiz esforço para ·passar em primeira época; Convocação
Então, gostaria de ter o poder de convencimento, de
durante o recesso é segunda época. Eri.tâo, vou embora porque poder trazer a minha palavra para convencer os meus colegas.
já passei na primeira-epoca.
Mas, sinto que não o tenho. Sou persistente, fico-repetindo
Agradeço a contribuição de V. Ex~, mas o meu pronuncia- para ver se isso pode acontecer.
mento não era este, isso foi apenaS uma introdução para um
Uma coisa que nem sempre é aceita: somos trabalhadores
pronunciamento que eu iria fazer e deixó para uma outra e como tal devemos trabalhar de segunda a sexta-feira, pelo
oportunidade.
menos - concentramos muito o trabalho num só dia, o que
O -Sr. Magno Bacelar- Permita~me V, Ex~ um aparte? atrapalha as nossas funções.
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Por isso Senador Magno Bacelar, V. EX'! atingiu o meu
coração, sou grato pelõ seu aparte. Pode ter V. Ex~ a certeza,
no próximo ano aqui estarei com o desejo de tornar-me um
Senador relapso, o que será difícil pelo meu temperamento.
Tenho certeza de que V. Ex_+'~ tomarão conta _da _questão
que eu trouxe o véu foi levantado pelo Sen~~or B._o~an T_itq,
mas procurei me infbtmar e trouxe hóje para o Senado o
que está nas mãos de V. Exa~ Se. V. Ex""' r:~~girem o Senado
sobreviverá, mas se se entregarem, o Senado não terá mais
razão de existir.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
Durante o disCurso do Sr. Jutahy Magalhães, o
Sr. Dirceu Carneiro, !'~ Secretário, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. -Mauro Benevides,
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Francisco Rollemberg.
O SR. FRANCISCO ROLLEMB.ERG (PFL ~ SE. Pro·
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, srs. e.Srs.
Senadores, até que se encoritre a cura para a AIDS, o controle
da epidemia ainda vai demandar muitos recursos, pesquisas,
esforços, dedicação. Mas o que pode ser feito, de mais imediato na luta contra AIDS é uma ampla campanha de programas educativos pelos meios de comunicação de massa visando
a atingir o público em geraJ. A experiência vem demonstrando
que os programas educativos através dos meios de comunicação de massa, cumprem bem essa. taref~ de informar ao
público, isso é, programas educativos bem planejados e realizados numa escala suficíentemente ampla, capazes de atingir
a maior parte da população, podem motivar alguns a adotarem
comportamentos sexuais mais seguros. Justamente aí, Sr. Presidente, reside o ponto mais delicado da questão: até que
ponto esses programas contribuem para a mudança de comportamento de alto risco?
Assim a educação sobre AIDS enfrenta o dasafio de mudar comportamentos e isso envolve a troca de informações
de novas habilidades, envolvimento emocional e também o
fornecimento de serviços e suprimentos. Além disso, em razão
da própria natureza da AIOS, os programas de educação enfrentam obstáculos ainda maiores do que os. outros programas
de educação sahifária, porque os padrões de comportamento
sexual e de uso de drogras injetáveis, através das quais se
transmite o Vírus da AIOS, se encontram profundamente ar~
raigados e_não é fácil alterá~Jos.
A Revista Populatlon Reports em seu número 8, de setembro de 1989, dedicou ampla análise das estratégias que devem
seguir e dos possíveis resultados que podem conseguir os pro~
gramas de educação sobre AIDS, de maneida geral, alguns
prováveis objetivos são:
• maior uso ··cte Preservativos;
• valorização dos relacionamentos monogãmicos, uma
maior abstinência sexual ou um número menor de parceiros
sexuais;
• não ao uso compartilhado de agulhas;
• iniciação sexual mais tardia para os jovens;
• relações_ sexuais mais seguras.
Ainda em 1987, Sr. Presidente, falava-se muito em AIDS,
e poucos voltavam sua atenção na infecção pelo vírUs dã AIDS
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-:_o HIV. Os dados daquela época além de.já indicarem
uma mudança em nosso padrão epidemiológico --::":,demonstrando que o vírus da AIDS o HIV, estava atingindo a população heterossexual- mostravam que o número de infectados
já era grande, que certamente aumentaria, e que, fatalmente,
haye_da.um grande número de casos de AIDS nos anos 90.
Q vírus da imunodeficiência humana-HIV-causador
da AIDS é transmitido mais freqüentemente por:
• relação Sexual;
• uso compartilhado de agulhas para drogas injetáveis;
• da mãe para o feto;
• transfusão de sangue e d~ hemqderivados.
O vírus é transinitido dessas formas através do _esperma,
dos fluidos vaginais e cervicais e dO Sangue. Numa. pessoa
infectada, as células infectadas pelo HIV são encontradas em
grandes concentrações apenas nesses fluidos, e no fluido cérebro-espinhal. Outros fluidos como a lágrima, a saliva e o
suor, contêm poucas células infectadas pelo HIV e, portanto,
raramente são responsáveis pela transmissão. Não há o perigo
em usar batom, guardanapo, copo, talheres, privada, lençol
e roupas de pessoas contaminadas, bem como não há perigo
. em tocar aidéticos, com apertos de mão ou com abraços etc.
Além da transmissão pelo contato sexual, cabe considerar
que quando as agulhas ou seringas são reutilizadas sem esterilização adequada, o sangue contaminado pode passar de uma
pessoa para outra. Esse é geralmente o caso de usuários de
drogas que compartilham equipamento para ínjeção. Material
médico, dentário bem como os de barbeiros, manicures e
acupunturistas não provocam contaminação a não ser que
estejam sujos com secreções de doentes -sangue, sêmen,
saliva, catarro.
Uma percentagem de 25% a- 50%- de naScimefltos efltre
mulheres infectadas pelo HIV o recém~nascido é também infectado. Não se sabe por que essa variação é tão ampla. Prova~
velmente a explicação do fato se correlaciona com o tempo
em que a mãe se encontra infectada. As mulheres que têm
altos níveis de HIV - em geral nos estágios iniciais ou mais
avançados da infecção -parecem apresentar uma maior pro~
habilidade de transmitir o vírus para os bebés- Admite-se
que a maior parte da transmissãO perinatal do HIV ocorra
durante a gravidez, quando o vírus atravessa a placenta e
penetra na circulação do feto. O HIV também pode ser transmitido durante o parto, no momento em que entra em contacto
com o sangue e as secreções cervicais da mãe. Não há evidência
de que a operação de cesariana previna a transmissão do
HIV.
Os suprimentos sangüíneos contaminados pelo HIV pro~
pagam o vírus de forma muito efetiva. Em conseqüência,
surgiram procedimentos de desencorajar indivíduos de grupos
de alto risco a doarem sangue, e também no sentido de limitar
as transfusões de sangue, a_situ_~ções ci'íticas, bem com_<? ainda
restarem o sangue para a detecÇão de anticorpos do HIV.
Porém o test_e_ não detecta todo o sangue contaminado, já
que os anticorpos não se desenvolvem durante o período de
duas semanas a seis meses após a infecção pelo HIV. Muitos
países da África e da América Latina não dispõem de recursos
para testar todo o sangue doado e as transfusões de sangue
continuam a representar_: uma f9nte de infecções nessas áreas.
· · Assim, Sr. Presidente, até que encontrem ·curá-pára_ a
AIDS ou se consiga evitar que se inStãle pela vacinação, a
luta é de todos e de cada um. AtuaJmente, a maior parte
dos esforços de prevenção contra a AIDS se centraliza na
mudança de comportamentos de risco através da educação
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e da persuasão. Sabemos que não é fácil mud_ar o_comportaCerca de três anos_ mais tarde, a Declaração Universal
mento das pessoas em grande escala, todavia em se tratando dos Direitos do Homem verticalizava essa concepção. Em
de doença fatal e de .disseminação rápida exige em contra- Verdade, Sr. Presidente, s~s. eSrs. Senadores, era a retornada
partida uma rápida mobilização de recursos, de planejamento de históricas conqUiStas da humanidade, consubstanciadas em
cuidadoso e conse[l_so político. Evidentemente que se esbarra dois textos clássicos, ambos do final d..o século XVIII: a Declana falta de verbas, de mão-de-obra especializada. Dentro des- ração de Independência dos Estados Unidos. dª América e
se contexto, repetimos, os programas de educação e infor- a De_claração dos Direitos do Homem e do Cidadão, da Revomação para o público através dos meios d~ ,CQm_lrOÍÇ<lÇã_p_Qg_ ll!Çã_o_ fr_an~~a.__.... ,__
_ . "'
_
massa desempenham papel primordial nas inicíarivas de pre- - - EsSe resgate, ho entanto, signíficou avanÇO. Inc6rpôradãS
venção contra a AIDS. _
_
.
.
foram as profundas transformações que dois século_s_de Hist.óEm tazão disso, Sr. Presidente, propomos ampliação des- ria Produziram, da vertiginosã"íriduStrialização ãs novas [armas
sas campanhas em todos os sentidos. Inicialmente, em sua de relaç6es políticas e sociais. Enfim, compreendia-se a necesextensão e intensidade. Elas têm que ser mais contínuas, de- sária inserção dos dir~itos humanos num mundo novo que,
senvolvendo-se no horário nobre das tev_ês, _aba,_r_ç_and_p _Dlª-Í.§ ---~-<:l~~peito do extraordinário progresso material, assistia ã
informações qualificadas, sempre orientadas por profisSionais proliferação das. mais variadas mazelas _sociais.
de saúde. É imperãtivO-dar ênfase a essãs· campanhas pela
Em seu curto e denso discurso na sessão do CDDPH,
mídia eletrônica de forma intermitente, elaborada e_rica de O-Embaixador Sérgio de Queira?- Duarte, _:rep_resentante do
informações, pois no momento elas são o melhor. apoio para Ministério das Relações Exteriores, foi precíso ao destacar
_que, desdeco final da_S_egunda Guerra Muncial, "o tema dos
a prevenção da AIDS.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) dil-eitos humanos vem reCebendo aten_ção nunca vista, e passou
0 SR. PRESIDENTE (Ma~ro Berievides) _ C0~11:CeQ_o para o primeiro plano da agenda internacional. Este fenômeno
está intimamente relacionado com a expansão mundial da
a palavra ao nobre Senado Marco Maciel.
democracia e a crescente_ conscientização de que não há bemestar. nem progresso, nem evolução histórica válidos e consis0 SR. MARCO MACIEL_ (PFL - PI;,. PrQJlunci~.9 ,s.e- tentes, sem a garantia das liberdades e dos direitos da pessoa
guinte discurso.) - S_r:. _Presidente~ __Sr'"s._ ~ Sr~.--S~~~.d,ores, humana. A Carta_ constHutiva das Nações Unidas, em seu
como membro.do Çpn_selho.de Defes!3- dqª'_Rif~~t9:?.ª~-~_!SQ.~. preâmbulo e no Capítulo I, des_taca que, juntamente com
Humana, gostaria- de registrar a sessão especial, ocorrida no a paz e a segurança mundiais, é finalidade precípua_ da Organiúltimo dia 10 de dezembro, em comemoração ao 43 9 aiiiyer- -zação a plena vigência dos direitos fundamentais do homem,
, - _.
e a cooperação entre os Estados-Membros para protegê-los
sárlo da Declaração dos Direitos do Homem. _ . __
Presidida pelo Senhor Ministro da Justiça, J~rbas Passa- e promovê-los".
rinho, a solenidade contou, ainda, com a presença do PresiTenho para mim que a Declaração Universal dos Direitos
dente do Senado Federal, Senador Mauro _Bep.ey_ic;:les~ e repre- do Homem é um texto definitivo por várias razões. Duas,
sentante da_ Oi'gaÍlização das Nações Unidas .e.ro JlQS_~Q P.:a..~_, no entanto, se _so.brepõem às demais: _a_ radicalidade da defesa
Pelo signifiCado da data, sirito-ine no_ 4e~e_r _<k:_, __rç_gtstfan_d_(l 4Qs ~eí~os _e_libc_:rdades do_ homem, visto como um ser que
nesta Casa a realização da sessão do"_CD_D_P.H-.l. sint.~tiZ:;ti pro· só se realiza em sociedade, portantO, Coletivamente, e a connunciamentos e idéias brilhantemente apresentados naquela vicção de que não pode haver uma democracia autêntica e
.. -- - . _. - _ . _ . . . ... . legítima senão pela via da justiça e da liberdade.
oportunidade.
- -.
A decisão da Assembléi_a-Geral d_asj~{ªçQ_~~ -·~_,tni.Q_~_Q_~__ ----:-::- --=- Ne~_e: sentido, ~ndosso plenamente as palavras do Emb_aiadotar a Declaração Universal dos ·DJreftos ·ao -HO:pfei_!!_L~ xador Sérgio de Queiroz Duarte, com as quais finalizo meu
10 de dezembro de 1948~- ·representou·, antes· de--m.-aiS nada, pronunciamento:_ "A Declara_çãQ_consagra princípios que, ho·
um extraordinárió-avanço em relação à Car(a d.e:.S_ã9 francisço_ . je, parecem-nos naturais e-eVid_entes, mas que na· verdade
que~ a 26 de junho de 1945, inStituía ofícialmétilê_aONU~-. são fruto de uma evolução que ainda está em curso. São
É bem verdade que o processo de criação das N.açõ~s el~s o princípio da universalidade dos direitos. humanos, que
Unidas, no contexto por demais dramático_ e desõladóí do fOram, durante séculos, exclusivos de grupos privilegiados;
imediato pós-guerra, refletia os ans-eioS generalizados de paz· o da igualdade e não discriminação~ corolário do aQterior,
Mais ainda, em seu preâmbulo, a Carta expliCihivil a crença e refletido no conce.ito de que os direitos devem ser observados
de que uma paz efetiva e duradoura somen~e seria factJvel sem distiriÇão de raça, sexo, língua ou religião; e pór firri,
se assentada na justiÇ-a:, ria liberdade e no progresso social.
o. princípio da cooperação internacional, que implica 0 recoCom efeitO~-- o textO introdutório. Q.Jl. __Çarta 4':1. ONU.~ _nl;le~in_l~n_tq d~ q~e. os ~_ireitos h':lma~os estão acima dª~ fronclaro ao afirmai que a construção de uma nova ordem interna- te_ir_as,_ são da res.Ponsabilidade_de toda a_comunida"de iri_tf;r:rlacional, imbuída do sentimento da paz, capaz de _afastar .9 cional e d_eyem ser respeitados por todos e cada um dos Esta_flagelo da gllerra, exigia a plena reafirmação_ tra ufé nOs direitos dos-Membros das Nações Unidas".
_
fundamentais do homem, na-dignidade e nó Valor do serhumaEra o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
no, na igualdade de direitos dos homeos e das muU~er~_s (-_:.)':.
A pr6pria Carta, em seu primeii-o Càpítulo, reite-ra:va
O SR. PRESIDENTE (Mauro Beneyides) - Concedp
essa preocupação ao distinguir, entr~ os p~opóSitos das Nações a palavra à nobre Senador Júnia Marise.
Unidas, o objetivo de "conseguir uma ~OO_Pe_r<:~ão ín_tetna~
cional para resolver os problemas internacmna1s de caráter
A SRA. JÚNIA MARISE (PRN- MG. Pronuncia o
económico, social, cultural ou humanitário, e para :promover seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~. e Srs. Senadores
e estimular o respeito aos direitos humanOS e· à~__l!~erdades :tvHnas_ Gerais tem se .de~_t;;tOJ,do, ~o longo do tempo, nas mais
fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua diversas especialidades médicas e sobretudo nas pesquisas reaou religião".
- Uzadas,. ç9_11:triblii~do para _o a~!i_m9rameil~o e o desenvol-
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vimento das ciências médicas e na melhoria da qualidade de cionais da nossa cultura, tanto no que se refere à política
quanto à religião. Sem exagero, nosso povo passa por momen~
vida do nosso povo.
É, entretanto, na especia!idade oftalmológica, que Minas, tos tão difíceis que o descrédito com as pessoas e as Instituições
inqu-estionavelri:tente, tem-se destacado nacionalmente e obti- alcança níveis jamais imaginados. Disso, com certeza, resulta
o. (!.tQ.al estado de coisas no qual o desânimo, a descrença
do o respeito de todos os cientistas internaciQn.ais. _ .
Gostaria neste instante, co~justificad_o,~rgulho, registrar e a indiferença se misturam para gerar essa niai diSsizTiuiada
que o Doutor Etelvina Teixeira Coelho, Presidente da Funda- apatia popular quanto aos movimentos e manifestações de
ção Brasileira de Realibilitação Visual, e reconhecido médico massa.
E não poderia ser diferente. Afinal, corno pretender a
mineiro, com a publicação de ~eu trabalho sobre a nova técnica
de correção cirúrgica de alta miopia, está reabilitando para presençaalge e festiva de um povo que, desde a última década,
a vida _c para as ativídades profissionais, miihares de pessoas vivencia a maior crise económica, financeira e social da sua
história?
que já haviam perdido as esperanças da visão.
Aliás, para comprovar essa situação de angústia coletiva
Além disso, Sr. PresideJ;Ite 1 Sr•s. e SrS;. Senadore.s, ao
publicar na revista russa Ophtbalmosurgery, principal publi~ basta analisar os resultados das pesquisas de opinião pública,
cação científica dedicada à oftalmologia, editada em Moscou elaboradas com o objetivo de aferir a média do sentimento
pelo Instituto de Pesquisas Microcirúrgicas Oculares, trabalho nacionaL Nesse aspecto, por oportuno, convém destacar o
em russo e inglês, sobre a nova téc~ica? o mécJjco e pesquisador novo critério adotado pelos institutos de pesquisa para aferir
mineiro torna-se o pioneiro dentre os seus colegas brasileiros o poder de consumo dos brasileiros. O instituto DataFolha,
a ter divulgado trabalho em idioma russo, resultado de sua o primeiro a testar essa reformulação metodológica para che~
dedicada carreira no aprimorainento da medicina especiali~ car a manifestação de vontade da população, concluiu ser
muito maior o índice de _desigualdade entre as cinco classes
zada.
Por tudo isto, pela consagração da técnica, pelos exce~ de consumidores no País. Para se ter uma idéia do agrava~
lentes resultados obtidos em favor daqueles que retornaraQJ. me_nto da situação, basta comparar os resultados obtidos por
às suas atividades profissiOnais, pela contribuição em favor levantamentos realizados_segundo os métodos antigo e mo~
das Ciências Médicas, que ressaltamos o esf()rço e a compe- dern9. ~-_
Com base na metodologia anterior, a classificação sócio~
tência do DoutOr Etelvino Teixeira Coelhp, e em nome de
Minas e do Brasil, demonst~ando assim que os valores da económica do Brasil apontava para a existência de 3% na
inteligência erll :riOsso País, reconhecidos em todo o mundo, classe A, !3% na B, 33% na C, 37% na D e 14% na E.
buscam aperfeiçoar a modernidade cie:ntíffca na busca das Com os critérios a tu ais, a classe_ A ficou restrita a 1%. a
conquistas pelo bem da humanidade. (Muito bem!)
B caiu para 8%, _c despencou para 20%, a D desceu para
31%
_e _a claSse E, a da pobreza-absoluta, teve o seu contingente
O SR. PRESIDENTE (Mauro BeneviCÍes) - Concedo
aumentado para 40%!
a palavra ao nobre Senadoi Pedro Simon.
Ou_tro dado_ revelaQocdo triste quadro diz respeito ã cons~
O SR. PEDRO SIMON (I'MOB - R.S. Pronun";,ü, o se- tatação de que nada foi feito de _real com vistas_ _ à redução
guinte díscurso.)- Sr. Presidente, Sr.S e Srs: Senadores, um dos desníveis regionais. Nesse rumo, o Nordeste continua
dia antes da chegada do Papa João Paulo II, ao Brasil, em concentrando a· maior númerO de brasileiros na faixa da misemeados do mês de outubro último, ocuper esta tribU:riã. pafa rabilidade. Lá, ao mesmo tempo em que se regiS.tfa à redução
analisar aspectos relativos à atual realidade do nosso País, da classe A, a ponto de quase desaparecer da estatística, verifi~
comparando~a com aquela existente quando da sua primeira ca~se o aumento da classe E para algo em torno de 60%!
Indispensável, também, considÚar a situação relativa ã
visita, em 1980. Hoje, mais uma vez sintá~me -n-a obrigação
de tecer considerações sobre determinados pontos da vid~ atual composição da chamada cl3:ss_e média br_a_sU_eira, que,
nacional, agora tendo por referência" a própria mensagem dei~ comparativamente, foi reduzida de 16% para 99{', conside~
xada por Sua Santidade na abordagem de alguns _temas especí- rando~se dados obtidos pelos métodos anterior e atual, respec~
ficos e, principalmente, para uma análise das dificuldaa-es con- tivamente.
A partir de constatações como essas, torna~se compreen~
junturais que enfrentamos durante o ano que, em breve, vai
sível o atual comportamento do brasileiro. Ademais, se lem~
se encerrar.
Em primeiro lugar, e com indisfarçável pesar, registro brarmos o quadro de dificuldades do final da década de 70,
aqui o fato, já ressaltado por quase to~a a !mprensa, de que quando os movimentos populares deram curso a campanhas
essa segunda visita, em que pese todo o cuidado e empenho memoráveis, todaS articuladas como verdadeiras panacéias
das autoridades eclesiásticas e governamentais, não repetiu para os males nacionais, fica fácil-entender as razões de um
a motivação e o entusiasmo verificados há onze anos. Sem povo desanimado e descrente ante os resultados nada favorá~
exceção, em todas as cidades visitadas a afluência de público veis de tudo quanto lhes foi prometido.
foi bem menor que a prevista.
__ O _fiin do regime militar, a eleição direta para governa~
Com certeza, vários fatores devem ter concorrido para dores, a campanha das "diretas já", a eleição de Tancredo
isso, mas dois merecem destaque especial: a grave crise econó~ Nev~, o Plano Cruza~~' a convocaçfio da Assembléia Nacio. mica, que preocupa e inquieta fada ã Nação, e a· proliferação nal Constituinte, coni ·a conseqüente ri;:dação de uma nova
de seitas evangélicas que;-Câda qual a seu modo, vêm obtendo Constituição e, fiiütlmente, a eleição de um presidente da
sucesso onde os métodos tradicionais do catolicismo romano ~~pública pela via direta, tudo isso foi apresentado.<!o . çqnjunparecem falhar, ou seja·, na conquista e rnãimtenç""ão--doS-seus fu da Nação como soluções defiDi_fty_~s para problemas tão
rebanhos de fiéis.
__ anJigos quanto difíceis.
Dur1!nte uma longa década, nossa gente açreditou e
Sem entrar no mérito da questão quãnto ao seu âilgido
clerical, creio ser muito difícil negai- a existência de· uma enor~ apoiou essas campanhas. Foi, sein dúvida, um período muito
me onda de ceticismo em· relação aos valores mais trandi~ rico para o aprimoramento democrático e o fortalecimento
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das nossas Instituições; No entanto o resultado acabou sendo
uma enorme e, ao que parece, irremediável frustação. A 1iberdade política tão sonhada é, incontestavelmente, urna realidade. Mas ao povo faltam muitas outras coisaS Comõ-, por exemplo, soluções para·os tantos problemas nas áreas de emprego,
de saláiiO, de habitação, de educação, de saúde, de previdência e de transporte.
Mais que em qualquer outro perfodo, as diferenças regionais saltam aos olhos, mesmo aos menos observadores. Se,
na década de sessenta, o geógrafo francês Jacques Lambert,
ao considerar vários aspectos do nOsso deSenvolvimento, descobriu dois brasis, hoje, ínfelizmente, somos obrigados a admitir a dura realidade de vários brasis, onde convivem o fausto
e a miséría,- o'ávàrlÇo teCnOlógico e o empíriSmo, ó superdesenvolvimento e o subdesenvolvimentO.
João Paulo U_ há_ de ter percebido o agravamento das
nossas dificuldades.
. __ -~·~ __ ___
No entanto, coerente com a sua disposição" de aproVeitar
a viagem para reã-ilitnar os sacerdotes brasileiros-- a lutarem
pela evangelização e, assim, tentar reverter o quãdro de perda
de fiéis para as seitas e para os grupos--religiosos -que-têm
proliferado com "incrível rapidez entre nós, ao longo dos dez
dias de viagem por várias capitais, procurou- Süa Santidade
fazer uma abordagem privilegiando dos temas religiosos emorais. Oçp-roblemas sociais, tantC) quanto lhe fOi possível,
foram colocados num cauteloso segundo plano.
Todavia, em Salvador, certamente_ após ter acumulado
informações sobre a dura realidade vivida pelas crianças abanw
danadas, Sua Santidade explodiu num apelo nada protocolar:
"É o Papa quem pede e exige em nome de D-eus:
não pode e nem deve haver crianças usadas_ pelos adultos para a imoralidade, o tráfíco de droga~, para as
pequenas e grandes inflações-. Não pode nem deve haver crianÇas assassinadas, eliminadas sob _o pretexto
de prevenção ao criffie, marcadas para morrer.';
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nesse particular, as desigualdades são tão gritantes que enquanto o Estado de Santa Catarina tem 4,9% das suas crianças
com problemas de baixa estatura, nós Estados do Norte e
do Nordeste temos índices superiores a 34%, o que coloca
Unidades da Federação, como o Maranhão e o Piauí, em
sllmlção-t::oriesportdente à do Quênia e do Congo.
Sr. Presidente, SrP e Sis. Senadores, infelizmente temos
uma incrível vocação para ouvidos moucos aos gritos de uma
r~CJ.lidaçl~ a$S.I:Istador:a. Nq çQmeçq. da dé.C#da de sessenta, Jo~
sué de Castro, coma sua Geografia da Fome, fez um corajoso
alerta quando denunciou que a má alimentação estava reduzindo o tamanho do pcivo brasileiro. Duas décadas depois,
ONordeste concentra 53_ por cento da pobreza do País, tem
vinte e· quatro milhões de pessoas vivendo com uma renda,
per capita, inferior" a trinta dólares, um dos maiores índices
cfélríortàiidade infantil em todo o miirido_e o cresce_rite número
de pigrrteus, homens e mulheres com menos de um metro
e meio de estatuia-, uma no-va··~eSpécie hurriana'', já conhecida
cqmo homem-gabiru, dest!_~v-~lvi~a ~~s periferias urbanas,
com alimentação à base de rato e sobras de lixo.
E foi assim, atento aos relatos e apelos de quantas pessoas
conseguiram cheg:;t~ até ele, que João Paulo II há de ter percebido o grau das dificuldades vividas por nossa gente. Foi,
por exemplo, o que aconteceu em São Luís, onde o arcebispo
metropolitano, Dom Paulo Eduardo Ponte, entregou-lhe, em
nome de quarenta e ~eis entidades sindicais, um documento
no qual se denuncia que, entre 1980 a 1991, foram assassinados
no Brasil1.151 trabalhadores rurais. _
A resposta não tardou. O Papa, como já Iizera em 1980,
defendeu a refonita agrária e o direito à propriedade privada
afirmando:
''Os bens deste mundo foram criados por Deus
para o bem_ de todos. ( ... ) A propriedade privada, importante e necessária, inclusive da .terra, deve estar
_a s.erviço desta finalidade original e não impedi-Ia. ( ... )
É certo qUe falta muito para que se possa falar em
justa distriÇUição da terra no Brasil. Trata-se de distribuir as propriedades insuficientemente cultivadas_ por
aqueles que as podem tornar mais_ rendosas."

Sem dúvida, mais que provocar a ira santa do. Papa, a
situação da infância brasileira é de fazeLCQI:ai _!:le__ _vergonha
um frade de pedra. Somos, hoje, o país latino-americano com
Em Cú.iabá, representantes de 37 ilações irldígenas pedio_maior número de famílias que vivem abaixo da linha -de
pobreza. Em conseqüência, dez por cento das nossas crianças rattt a urgente demarcação das suas terras e denunciaram o
com idade até 14 anos, ao invés de estudarem, trabalham processo de extermínio de que se consideram vítimas ao long-o
para aumentar a renda famiJiar ou, em não poucos casos, dos últimos cincó séCulos. Na oportunidade, João Paulo íi
para assegurar o mínimo indispensável ao sustento possível foi informado que mais de dois mil índios foram mortos desde
dentro de um quadro de miséria e de humilhação. Mas, é 1980, em- razão de conflitos pela posse da terra, e entre eles
preciso computar aqui aquelas que estão atiradas ao_ léu, pelas Marçal Tupã, o cacique encarreg-ado da saudação que lhe
ruas das grandes cidades, engrossando o contingente dos me- foi "feita em Manaus.
nores abandonados, séríos candidatos à marginalidade no
Em Vitóriã, no Espírito~ Santo,- ao· cirit"iiihar sob ~huva
amanhã ou à sanha perversa e assassina dos grupos de exter- pela lama das ruas da favela Nova Palestina, o· Papa não
sec_conteve ~ante -o_ desalent_ador quadro de miséria e fez Unül
mínio, hoje.
_
E não nos esqueça!nOs,- também, dessa prática odiosa cOmparação: "Isso aqui é" o Benin", disse lembrando a Repúe hedionda do tráfico de bebês. Evidente que afora o aspecto · blica Popular do Benin, na África OCidental, um dos pafses
próprio do delito, há que se considerar, em muitos casos, mais' PObres do mundo.
De fato, em cada uma das cidades que visitou-;"João Paulo
a concordância táCita ou expressa de pais e mães premidos
pelas dificuldades de uma vida repleta de inseguranças, a co- II viu um deprimente espetáculo de pobreza, sofrimentO emeçar peJa ineXistência de emprego seguro e de salário digno. de_s_esperança. Talvez tenha sido essa a razão que o tenha
O reflexo dessa situação cãótica atinge, ·em toda a sua leVado a evitar qualquer comparação entre as duas visitaS.
violência, uma verdadeira multidão de seres indefesos: um Como já alertáramos no pronunciamento anterior, o Brasil
milhão e duzentas mil crianças, com idade até cinco anos, de hoje está mais pobre, mais triste e; Claro, muito mais infeliz.
Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores, mais uma vez tomo
consideradas nanicas pela Organização Mundial de Saúde,
em decorrência da péssima alimentação que recebem. Aliás, a liberdade de com:::lamá-los a uma -profundã reflexão sobre
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o momento atual. Quando.nem a presença do pastor maior
da humanidade Conse8;ue motivar a população-do nosso País
é porque algo de extrema gravidade está acontecendo. A propósito, como justificar, por exemplo, o medo col~tivo dos

habitantes de Americana e PauJfnia, duas cidades das mais
rica:s do interior paulista, conforine notícia publicada em O
Estado de S. Paulo, edição de 13 de outubro último? Diz
a matéria:
"AS~ustada·s com a presença de migrantes atraídos

pela

riq"U~za

que ostentam, algumas_ cidades do País

estão se·. transformanâo em verdadeiros condomfníos

fechados. Como nos bolsões residenciais das capitais,
esses m·unicípiós ergueram ·guarit3s eiri suas entiadas

principais e contam com rigorosO· e~;querrla -de segurança para fiscalizar a entrada de pessoas em ~eti:S" 1iriií-tes. Em alguns casos, há serviços montados especialmente para expulsar os forasteiros:
As cidades de Americana e Paulínía, as duas localizadas a cerca ~de 120 quilómetros de São Paulo, são
exemplos dessas fortalezas urbanas. Em Americana um
dos mais ricos municfpios de São Paulo, com cerca
de 300 mil habitantes-, cancelas de segurança foram
instaladas nas quatro entradas principais da cidade há
dez meses.
Em Paulínia, com- 29 níii habitá.ites, o 'cuidado
foí ainda maior. Em setembro, foram construídas nas
estradas que chegam ao município as duaS últimas guaritas de proteção que faltavam para fechar completamente o acesso à cidade. Ao todo, Paulínia conta hoje
com seis porteiras."
Além desses dois casos, que podem ser classificados como
extremos, sabe-se de várias providências se~elhantes tomadas
em outras regiões, por iniciativa popular e com o apoio do
poder público, sempre com o intuíto declarado de restringir
o aumento populacional provocado pelos migrantes. Afinal,
mostram as estatísticas que há uma estreita_ relação entre a
migração e a violência urbana.
Por sinal, os níveis atuais da violência nos centros urbanos
já ultrapassam, em muito, os limites con.siderados normais
e aceitáveis. a· ã.gravãmento desse problema faz com -que
a realidade ganhe os contornos de uma_ verdadeira tragédia.
Com essa dimensão podemos lembrar as recentes mortes de
adolescentes assaltados por bandidos que queriam apenas os
seus tênis. A repercussão_desses c~sos foi bast:;~n~e para que
uma indústria pã.Uiista-1aDÇasse no mercado uma novidade:
o seguro contra roubo de tênis!
No entanto, enumerar lan·ces de violência parece já liãonos causar nenhuma seiJ,sação de espanto ou de repulsa.
O cotidiano -repleto de seqüestros, m9_tins~ __assaltos, linchamentos, justiçamentos e tant~s outros tipos ~e_ agres~ão
física, às pessoas e à própria sociedade, diniintli,_ e~ cada
um de nós, o irilpacto das notícias a respeito.
A apatia, a indiferença e a insensibilidade, cada dia mais,
se misturam e se avolumam no nosso modo de encarar a
realidade.
.
.
.
. ~
.É, por exeii_lplo, o_ caso do !iiirbaio episódio ocorrido
no presídio Ary FranCo, no Rio de Janeiro. Lá, quando 570
presos viram frustrada umã tentativa de fuga, o início de uma
rebelião detonou a fúria dos agentes de segurança. Aí, um
deles, provavelmente sem noção exata das conseqüências do
próprio gesto,· ~tirou. LÍma),Omba. incendiária numa das celas
f
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onde vinte e seis presos, em questão de segundos, foram transformados em tochas humanas. Peritos, chamados a opinar
sobre os aspectos técnicos da inusitada fornalha, garantiram
que os detentoreS foram torrados numa temperatura de 1.500
gra_us centígrados, ou seja,6I% a mais do qu~ 9 calor utilizado
em fornos crematórios.
Afora uns poucos e débeis protestos que invocaram os
direitos humanos, nada mais foi ditO e ouvido. Para as autoridades, às quais a questão está afeta, a tiagédia recebeu o
tratamento tão comum quantQ _desacreditado: abriu~se mais
um "rigoroso'' inquérito policial!
Caminhamos nesse ritmo, SJ41. e Srs. Senadores.
Indulgentes, tolerantes, coniventes ou omissoS-, é certo
que nos habituamos a fechar os olhos a uma realidade que
beira o caos social. De forma tímida__e sem nenhuma resultado
prático, nos limitamos à análise SuperfiCfai -dos ~a tos. Jamais,
até hoje, de forma eficaz e efetiva, nos preocupamos em combater o mal pela origem. A bem da verdade, temos, inclusive,
__ _ _
evitado conhecer e dimensionar essa origem.
Senão, como justificar o fato de 50,5% das crianças e
adolescentes brasileiros, aproximadamente 30 milhões de criaturas, viverem em estado de pobreza absoluta? O que temos
feito de real para alterar uma situação em que milhões de
famüias são vilipendiacias -~~_ren~~ent9__"per capita" infe~
rioi" a um salário mínimo? Como falar em ingresso no Primeiro
Mundo quando oito milhões dos nossos_ jovens até 17 anos,
o correspondente à população do Rio de Janeiro, cóntinuam
analfabetos? Como pretender o fim da violência urbana e
rural se a maioria dos nossos jovens estão atirados à miséria
e à marginalidade?
Quero deixar bem claro que não me agrada a tarefa de
pregoeiro· do caos· e, a rigo·r; nao--é_ essa ã minha intenção
com o presente discurso._ Todavia, não é possível o silêncio
quando a Nação clama por soluções. É _preciso que adotemos
uma postura menos conformista e pragmáti_~a. E ~ecessário,
mais que nunca, que reativeriios em itós aquela capacidade
de se indignar que fez do saudoso TeotóniO Vilela o símbolo
da resistência nacional aos desmandos do regime militar.
No entanto, forçoso reconhecer que, após Te"ótóriiO·,·com
exceção da reconquista daS liberdades democráticas, todos
os problemas nacionais têm sido ampliados e as suas conseqüências se revelado desastrosas para ·a nossa gente. A com-eçar pelo setor primário, nossa produção não obedece a lógica
mais elementar. Senão, corno entender que, com um fantástico
potencial na pecuária e- na- agricultura, ainda hoje, estejamos
a carecer de uma política agrícola capaz de estruturar, em
bases sólidas, esse setor fundamental da nossa economia?- .Por ~~tro Iad~~ a i"riCOnsistên~ia do"- modelo económico
adotado gerou uma indústria e sem poder de competitividade,
o que, afora o desestimulo à classe_ empresarial, criou um
círculo vicioso no qual o pouco capital disponível, salvo as
e,xceçóes, é desviado para a especulação financeira, com reflecos imediatos na oferta de empregos e, claro, no- próprio
ritmo do desenvolvimento nacional.
Ao concluir, quero ressaltar a necessidade de uma ação
efetiva no sentido de buscarmos soluções às questões que,
de há muito, estão a nos desafiar. É chegado o momento
de darmos um basta uníssono à hipocrisia, ao clinte_Iismo político, ao pretenso messianismo e -ã irresponsabilidade coletiva
que nos caracteriza quando, pela omissão, nos consideramos
dispensados de contribuir para minorar_ o sofrimento dos nossos irmãos.
::.;;o.';--~;c::--
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Que. a presença do Papa entre nós; nesse ano de;} tantas_
dificuldades, tenha servido, de forma concreta, para a cons~

cientização-do alual_e_stágio de degradação das nossas Instituições e dos nossos costumes. Mais que isso, que ao final de
mais uma sessão Iegislatíva, quando se aproxima a data maior
da crista,ndade, possamos, nós, membros _do Poder Legislativo, assumir o compromisso de realizarmos, com o comprometimento das nossas forças físicas e da nossa capacidade
intelectual, todo o esforço, necessário e indispensável, àconsecução de uma caminhada redentora, rumo ao verdadeiro de_senvolvimento político, económico, financeiro e, sobr.etudo,
social neste País._
- ·
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) _ Conce~Q
a palavra ao nobre "Sena-dor Lourival Baptista.

-
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Presidente da revista Marketing, para participar d3.quela solenidade, .realizada no Hotel Parqu_e dos Coqueiros, em Aracaju,· ã qual infelizmente não pude coffiparecer, por ·estar

ausente·cto País.·~
·
.-.;
. , _·Esta homel\agem, Sr. PreSidente, é', reálmente,:unl recO~
nhecimento púbfico nacional a ésta-rnUlher·exf!aoidiriáriâ que,
desde 1970, quando passou a gerir os negócios da famílía,
devido à opção qp marido pela política, vem revelando, admira_v~lm~nte, su~ ';'R,ÇPÇão emp_r~sg.ri_?.l,_ sensip!JiQ~de ~ dedicaçã"o_p,~rfl..!l$ ativic:il3~~s.assi~tenci~i~-.d~desepvoll{,itp~f1tO social
e çomy.nit~rio. _1 ; · "
• , • ,. •
• • • • • _ -··· ; ••
.,
1
~.~~-·.pçn~ Mari(9o:~armo, c9~0 é ~e~:rinho~amente_chamada
P,ftia,população, ~ p!ll:a pessoa admirada e querida no Estado
de :Sergipe, que \j)\~ltou com~.llisjipção que lhe foi merecidame_nte çonferid41,. .. . ·: : -·
· , ·. ·
- FínillizandO, "Se__ Presiderite! piÇo a-ÚanS_Crição com o
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronu11cia. ·meu pronunciamento, do artigo.. publicado em a Gazeta de
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr~~. e Srs. Se_nadores: Sergfpe, edição de; 29-11-91, intitulado "Sergipana rompe traNo dia 29 de novembro -dltímo a sociedade sergipana diçã9 masculina" .. (Muito bem!);
comemorou__um _fato que é um destaque que honra o Estado
de Sergipe e eleva o conceito do seu empresariado, ernpe-_
Gazeta de Sergipe
nhado em bus_c_ar_s_olu_ções para o desenvolvimento ode nossa
Arácàju',
29
de
nuvembrode
1991
-- ---·--:_,-~;-_.----; __
região.
Naquela dat-a, realizou-se em Sergipe a entrega do prêmio
DOCUMENTO:A QUE SE REFERE OSENADORLOUintitulado "Homens de Marketing 91", promovido pelaReRIVAL BAPTISTA EM SEUDISCURSO:
vista Marketing.
SERG!PANA ~OMPE TRADIÇÃO MASCULINA
O mais admirável, Sr. Presidente, é que, pela primeira
vez, após 218 números seqüenciais de edição da revista, uma
Maria do c'ariiio. Nascirnerl_to_Alves, embora formada em
mulher é agraciada com este prêmio, tradicionalmente, confe- Direito, é adrniriTstfadora por eXct:~lência. _À fre.Q.te daS _empre~
rido a homens de_ negócio e de empresas.
sas da famflia - uma no ramo da construção civil, oUtras
A pessoa contempla-da com esta distinção, escolhida entre na comunicação ~ocial e uma empresa agropecuária -, destaas mais destacadas c atuantes personalidades do mundo em- ca_:se por aliar _a eXtraordil!áría com-Petêriciâ ..a -üma riOtável
presarial é também uma liderança nos projetas de assistência simplicidade. o:rfiâ:rido, engeiiheiro João Alves Filho, por
e desenvolvimento social e comunitário do Estado.
ter optado pela carreira política, até por força de lei, deixa
Trata-se da Dra. Maria do Carmo do Nascimento Alves, o controle total das empresas para Maria do_Carmo. O comPrimeira-Dama do Estado, e que, na vida priVada, vem admi- plexo por ela adniinistrado nasceu na década de 70, ~m _Aranistrando as empresas da faml1ia, uma construtora, uma em- caju, Capital do· Seu Estado nàtal,_ Sergip!!. Uma pe-qUellã
presa de comunicação e um projeto agropecuário.
empresa da área de construção -civil. Cresceu rápido, encon:.
A Gazeta de Sergipe, em sua edição-de 29 de' novembro trando-se hoje nos Estados de Sergipe, Bahia e Alagoas, e
último, data da solenidade de entrega do referido prêmiO, já Com planos pa-ráTi:tstalar-se, possivelmente ainda este ano,
dedica páginas inteiras ãs mensag~n~ de congratulações d() em São Paulo. Na área de cqmunica·~ão sbcia!, o grupo comeempresariado sergipano e doS órgãos_ aS$OCiativ_o~ setoriai,s- çou oom uma esÜição AM na Capital, na década de 80~ Uma
do Estado e do País ã Dra. Maria do Carmo, manifestando-se emissora peque trá,' fraca e de pOuCa audiência, que- hoje' é
com dizeres como: "Produzindo o Bem-EStar-comunitáriO", líder absoluta de ·audiéncía~ em -todos os horários. A ela se
"O Reconhecimento ao TalentO e à_Corilpetência''7'A Enge- juntaram nesses pOUcos anos umã FM na Capital, m·ais três
nharia por trás do Sorriso", "Homenagem_ ao Otirnisinó", emissoras no Interior e uma _es-tação de tevê em AracajU. ~
"Com muita simpatia e comunicação, Maria do Carni.o Alves N-o setor agropecuário, sua Fazenda Jundiahy é rnodelo_hoje
--~=é motivo de orgulho de todo o empresariado brasileiro", _sau- na suinocultura, além de dedicar-Se ã fruticultura tropical e
dação do SESI e da CNI e, finalmente, "Uma surpresa para ã carcinocultura, bnde produz cam_arões da Malásia, de roer.:
muitos, menos para Sergipe que a conhece muito bem e sabe cada crescente e permanente.
de sua capacidade de trabalho. Uma honraria que orgulha
As técnicas administrativas de· Maria do Carmo Nascitodos os sergipanos."
mento Alves unem métodos modernos, rigoroso _con~role de
Além dessas mensagens publicadas na Gazeta de Sergipe, qualidade e f6imação adequada de pess~al. O proc~sso de
a mesma edição publica um artigo intitulado "Sergipana Rom- eri-dornarkf:tlõ.g é U'ma das armas· do complexo. A qualidade
pe Tradição Masculina'', traça, como propriedade, o seu perfil é outro fator preponderante, pois transforma os clientesem
de esposa, mãe, empresária de grande tino administrativo divulgadores de seus produtos. E a informática- acelera e racio~
e gerencial, líder das obras sociais do Estado e intelectual, naliza a administraçãO do grupo.·
que também encontra tempo para estar em dia com os últimos
Não obstante todas essas atividades, Maria do_ Cg~.rmo
lapçamentos da literatura, proferir palestras e conferências Nascimento AlveS_ ainda encontra t~mpo para·s_ua g!an_q~ paie ainda escrever livros.
xão-; o trabalho na área social, que faz dela uma das maiS
Sr. Presidente, Sr~~. e Srs. Senadores, ao chegar de New queridas figuras de todo o Estado de Sergipe, p-or-sua-presença
York, no início deste mês de dezembro, encontrei o convite em todos os movinientos de apoio e a]uâa a crianças, idosos
que me foi enviado pelo Dr. Armando Ferrentini, Diretor e carentes de qualquer sexo ou faixa etária.
o , , - ___ -
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ting não conflite jamais com a autenticidade dos nossos produtos."
ciual os casos que poderiam ilustrar a aplicação do ferramentªl de marketing nas suas empresas?
"Iniciando pela Habitacional Construções, desde janeiro
deste ano estamos -implantando o T.Q.C., que pressupõe o
acatamento da qualidade total em todos escalões da empresa.
É um método gerencial complexo porquanto envolve alterações profundas na cultura empresarial nos diversos níveis hierárquicos, mas, entendemos que sua aplicação será decisiva
para continuarmos competitivos nO futuro. Na prátíca o método preconiza o endomarketing. Vender os objetivos da empresa aos funcionários, praticando a administração partidpã.tiva,
compartilhada. A ênfase do procedimento do executivo deste
fim de século será a prática constante de saber liderar, convencendo, em lugar de simplesmente cobrar disciplina hierárquica. A partir dessa experiência, é nosso objetivo expandi-la
para as outras empresas."
"Quanto ao marketing propriamente dito, cultivamos a
postura de ter em cada cliente um amigo, preocupando-nos
não apenas- em realizar a venda, mas em assisti-lo a partir
daí. Para nós, o momento de maior realização é quando o
cliente retoma para nos comprar pela segunda ou t~rceira
vez.- O nosso marketing mais eficiente é a referência ou indicação de nossos clientes."

A empresária-; cUjos feitoSjustificaram a suàeJdça.O cô-ffio
Homem de Marketing de Sergipe/91", encarou com naturalidade o fato de ser a primeira mulher a figurar na lísta de
"Homem de Marketing", rompendo uma tradição da premiação, essencialmente masculina.
"É evidente que como pessoa e como executiva_, me sinto
lisonjeada. Acredito entretanto que a tevista Marketing ao
escolher uma mulher, se antecipou a uma tendência clara,
que se acentuará nesta década: a presença da mulher também
na liderança dos negócios. No Brasil é um ÍCJlÓ_me:no visível
a ascensão- feminina em todos 6s_ campos, basta analisar o
que ocorre nas universídades brasileiras, onde o número ·cte
moças diplomadas vem superando o número de rapazes, inclusive nas escolas de Administração. Aliás, o Brasil segue ~peilas
uma tendência:- universal, principalnic~nte nas nações do Primeiro Mundo, com destaque especial nos EUA, país onde
o número de empresas abertas por mulheres na última década
cresceu num ritmo correspondente ao dobro daquelas comandadas pelos homens. Já no Canadá, um terço das microempresas do pa1's são de mulheres. Daí entendermos que, em
nosso país, paulatinamente a mulher será parceira do homem
no comando das empresas. A nosso ver isso será salutar,
particularmente no exercício da moderna administração, onde
a estrutura de comando piramidal, estilo militar, está sendo
substituída por uma estrutura mais flexível,- Iriâis participativa,
Tempo para Tudo
na qual predomina o diálogo interligando todos os níveis hieTratando-se
de
uma
mulher dinâmica, com tantas responrárquicos".
Prosseguindo, ela relata, com modé~t~~_, o _seu des~m sabilidades, surge a curiosidade_ em saber como Maria do Car~-mo_divide o seu dia. Ou melhor, como é que ela encontra
penho na administração dos seus negócios~ -"Atuamos em três áreas distintas: a construç_ão civil, o tempo-para: cuidar das obras sociais.
--- ...'COnta-se que Henry Ford, no auge do seu prestígio
setor das comunicações e uma empresa agrícOla. No primeiro
empresarial,
quando ia escolher um representante do seu grusegmento está aquela que chamamos de empresa-mãe, a pioneira, a Habitacional Construção S.A., que _constrói e incor- po em uma cidade, fazia sua seleção dentre os homens mais
pora ao lado da Habitacional Imobiliária Ltda., que por sua ocupados da comunidade. Afirmava ele que as pessoas mais
vez responde pelas vendas. No segundog!:upo, temo_s () setor ocupadas s~mpre encontram tempo para uma atívidade a
das comunicações envolvendo uma estaçãode tevê, um jqrnal, mais ... "
"Da minha parte aprendi, com m_~l! __ ~spaçp, que tempo
emissoras de rádio AM e FM. Por último, desenvolvemQs _
é
unia
questão de opção. João,__ sem embargo das suas i!1_úmeras
um projeto agrfcola às margens do São Francisco. A jundiahy
S.A., constante de fruticultura, suinocultura e carcinocultura. responsabilidades empresariais, encontrou tempo para ser preTrata-se de um empreendimento de porte médio, mas interes- feito de Aracaju, governador, ministro -e agora novariJ.ente
governador, exercendo todas essas atividades com integr:al
sante pela sua ação intelige~te e complementar.
_
Quanto ao_ matketing, Maria do_ Carmo Na~cimef!-to A-lves · dedicação e- íd"ealismo. Por outro lado, encontra tempo para
eStar absolutamente em dia com os últimos lançament9s d.a
fala da sua importância na adminis~~ação d9s se11:~ n~góçios,
literatura,
proferir palestra, preparar artigos e àcasionalmente
"O marketing é fundamental. Hoje, a empresa que pretende crescer de forma competitiVa e eficíente tem que- ser escrever livros. Tudo isso sem perder o "fair play", nem o
concebida em função do cliente. Esse conceito hoje está tor- gosto por uma boa música, uma bOa peça teatral, um balé,
nando-se consen-sual, sobretudo depois do formidável sucesso um bom cinema e sem dispensar nunca um bom bate-papo ... "
"Quanto ,ao meu tempo, normalmente pela manhã me
da economia japonesa, que adotou esse princípio como norma
filosófica. É intereSsante constatar que na ()t_igem do milagre dedico às empresas e durante a tarde e a noite, às obras
japonês está a aceitação pelos executivos nipónicos dos ensina- sociais."
mentos de um pensador americano genial, ?dward De;mil}g,
PreOcupaÇão Social
cuja essência consistia na buSca contínua da qualidade do
produto e na estratégia global da empresa dire~ionada para
Maria do Carmo Narcimento Alves está envolvida com
satisfação do consumidor final. Daí, cOnclui-se pela impor- os negócios do grupo desde a fundação da empresa, em 1970.
tância crescente do marketing correto, no sucesso das empre- Ela conta "que ao lado de João, dirigimos a Habitacional
sas avançadas.
Construções e a partir daí fomos fundando as demais"~
"Na administração de nossas empresas_ sempre procuSobre os projetas sociais envolvendo seus funcionários,
ramos incutir a idéia geral de que, além de ser esse_ncial produ- é sabido que ela fornece aos seus operários um café reforçado
zir-se bem, impõe-se saber conquistar o cli~nte através da antes do início da jornada. Como legítima "Homem de Markeconcepção de um marketing eficiente, ágil e objetivo, priman- ting" a ação parece coerente. Mas é interessante ouvi-la sobre
do, outrossim, para que o desenvolvimento do nosso marke- esse assunto.
H

Dezembro de 1991

DIÁRIO DOCONGRESSO NACrONAL (S~Ção~II)

Sábado 14 9387

:----~~~~~~

"Entendemos desde o início que a emp-resa- nãO pode
nem deve isolarMse do contexto social onde a tua. Ao contrário,
deve haver uma interação permanente éomelementos
munitários, desde o campO das artes aié- o âmbito da gritve
problemática social. Especialmente no setor da construção
civil, que é a atividade empregadora que absorve os trabalhadores mais humildes das áreas urbanas. Por isso sempre procuramos assistir aos n-oss-os-operários, seja no forneCimento de

·os

co-

refeições condignas no canteiro de obras, seja na área d~
assistê~cia médico-educacio-nal. Agimos, assil~ 1 5_~rem~ ç::orll.
nossa concepção sobre o papel social que cabe aos empresários, sem preocupação com os éventuais-·reflexos no nosso
marketing."
O que é o miu'keting para Maria do Carmo?
"Toda e qualquer empresa que queira ser Competitiva·
nos próximos anos tem que receber todo o planejamento da
empresa, em função do consuri:lidor final. Cada vez mais o
cliente será o alvo soberano a ser cortej~do. É claro, portanto,
que ao perseguir esse objetivo os administradores modernos
ter_ão que prestigiar cada ·vez maiS um marketing)!úeligerite:"
Expansão
Para finalizar, a el~ita fa1~ sob~ os projeto~-~~-~xpansão
para o grupo. Em termos financeiros e geográficos.
"A nível das ativídades gerais, concentramos nossa ação
na sede do grupo, que é em Sergipe. No que diz respeito
ao setor de construção civil, porém, atuamos em mais dois
Estados. Alagoas e Bahia. Acreditamos que principalmente
no setor das incorporações imobiliárias convém a uma empresa
que queira progredir ampliar suas atividades para mercados
alternativos. Dentro desse raciodnio estamos ultimando o planejamento, para ainda esse ano, iniciarmos nossas operações
em São Paulo, que é sabidamente a capital económica do
País.
(Transcrito da revista Marketing, n' 218, outubro/91)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Alfredo Campos -Aimir Gabriel- Amaionino Mendes
- Áureo Mello- Chagas Rodrigues - Coutin,ho Joxge Gerson Cainãta -Humberto Lucena- Jóão Rôcha .:.._ JoSaphat Marinho- José Eduardo- José Fogaça :.:::Jil1ioCimpo·s- Louremberg Nunes Rocha- Magno Bacelar- Mansueto de Lavor- Marluce Pinto -Moisés Abrão- Nelson
Carneiro -Nelson Wedek.in - Neji-Maranhão - Odacir
Soares - Ruy Bacelar - Telmo Vieira - Teotõnio Vilela
Filho - Wilson Martins.
-

o SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Passa-se à
votação do Requerimento n" 938/91, lido em sessão anterior.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiriúit permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, _a Presidênci3_~óiisultará a
Câmara dos Deputados sobre a realização da sessão conjunta
para comemorar os 500 anos do Descobrimento da América.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotado
o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

da pauta da sessão ordinária de hoje, o Projeto de Resolução
n' 102, de 1991.
Por_ estar e,rit t"egime de ~rgência, a ·mat~ri.~ d~~~-t.â._se.r
apreciada em segUndo lugar_, .renl!mera~do:s~ a_~_dçm_at&· ~·-~ .. Sobre a mesa requerimen.to gue será lido pelo Sr. 1"Secre~~.
.
•É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N' 963,0E 1991
.
. , _N'qs..terrnos .d.o~art. 175, aline-a d, do Regimento Inle!n9, __
requeiro inversão da Ordem do Día, a fim de que _a matéria
constante do item n 9 6 seja submetida ao Plenário em primeiro
lugar.
_.
Sala das Ses_~Qes, 13 de dezembro de 1991. - Marco
- Maciel.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprovado
o requerimento, ·proceder-se-á a inversão solicitada.
Sobre a mesâ, requerimento que será lido pelo Sr. 1'~
Secretário.
É lido e_aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 964, DE 1991
Nos termos do art. 175, alíriea d, do Regimento Interno.
requeirO inversâd -da Ordem do Dia, a firri de qUe a matéria
con-stante do íterri n? 3 seja submetída ao Plenário em St!gundo
lugar.
·
··
·
Sala das SesSões, 13 de dezembro de 1991. --:Marco
Maciel.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprovado
o requerimento, será feita a inversão solicitada.
Sobre a meS.á, requeriniento-·que será lido pelo Sr. 1~
Secretário.
E lido e aprovado o seguinte
-

. REQUERIMENTO N" 965, DE 1991
-Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno,
requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que a matéria
constante do item ri~ 3 seja submetida ao Plenário em nono
lugar.
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1991. - Marco
Maciel.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprov~do
o requerimento seta feita a inversão ·solicitada.
Sobre a mes3., requerimento que será .lido pelo Sr. 1~
Secretário.
- ··
É lido e aprovado o s~guinte

REQlJERIMENTO N' 966, DE 1991
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno,
requeiro inversãO da-Ordem do Dia~ a fim ct_e_ que a matéria
constante do item n~20 seja submetido ao Plenário em décimo
lugar.
Sala das Sessóes, 13 de dezembro de 1991. - Marco
Maclel.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprovado
o requerimento, será feita a inversão solicitada.
ORDEM DO DIA
Sobre a mes;;t~ requerimento que será lido pelo Sr. to
O SR. PRESIDENTE- -(Mauro Benevides) - A Presi- Secretário.
.
dência esclarece ao Plenário que, por lapso, deixou de constar
É lido o seguinte
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O Sr. Pedro Simon para discutir.

Sr. Presidente, peço a palãvra

REQUERIMENTO N• 967, DE 1991
Nos termos-do art. 175, alínea d, do Regimento Interno,
·requeiro inversão da Ordem do Dia, a fíin-do que as matérias
constantes dos itens n.,s 11, 13 a 29 sejam submetidas ao Plená~
rio antes do item 10.
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1991, -Marco
Maciel.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprovado
o requerimento, serão feitas as inversões s_01idtadas: - ·

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) palavra ao nobre Senador Pedro Simon.

Concedo
'

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Para discutir.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
quero felicitar a Casa pela votação desse projeto. CreiO que
finalmente, chegamos a bom intento com relação a essa ma~
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 6:
téria.
- ' ·
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 127, DE 1<191
Sobre essa matéria temos um projeto que está tramilándo
(Em regimento de urgência, nos termos do
no Senado, mas quem somos nós para imaginar que u-m dia
art. 336, e, do Regimento Interno.)
um projeto de Senador conseguirá ser aprovado pelo ConDiscussão, em turno único, do Projeto de Lei da gresso Nacional! Esse teve mais Sorte, porque é de um DepuCámara n• 127, de 1991 (n• 2.088/91, -na Casa de ori- tado e, conseqüentemente, como sempre, o Senado aprova.
Diz muito bem o nobre Senador q_ue _me antecedeu, esse
gem), que dispõe sobre parcela do frete pago pelas
indústrias das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste projeto foi fruto de amplas discussões na Câmara e no Senado,
e Sul, na aquisição de produtos siderúrgicos laminados com empresários do Nordeste e do Sul, e com a Sra. Ministra
planos, comuns e revestidos, para efeito de satisfação Dorothéa Werneck, a quem louvo pelo interesse, pela preocudo IPI. (Dependendo de parecer da Comissão-de As- pação ein acompanhar essa matéria.
Esse. é um problema Já decorrente da privatização das
suntos Económicos.)
nossas indústrias de aço. Conforme sabemos, em termos de
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóüi. de_ Çar~_ indústrias de aço, elas ofereceram um preço uniforme para
valho para proferir o parecer enf nome da Comissão de Assun~ todo o Brasil, que permitiu a instalação de indústrias metaltos Económicos.
mecânicas em -Várias regiões, como no Estado de V. Ex~,
O SR. CID SÁBÓIA DE CARVALHO-(PMbB .::::cE. Sr. President'e, o Ceará e em alguns Estados do Nordeste
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi- e do Sul.
O Govemo,-não mais que de repente, determinou a susdente, Srs. Senadores:
. _
~ .
pensão do preço uniforme do aço, fixando que o preço de
Parec~r da Comt~sao de Assuntos EconomiC<?S so: aço que sai da usina fosse acrescido do seu transporte. É
bre o ProJeto d; Le1 da Câmara do~ Deputados n· ___ fácil entender que essa decisão absurda- permita~me a since1~7,_de1991 (n· 2.088/91, na Casa de Ong_em~, q_ue cidade-, abrupta, do Governo, colocava em crise todas as
dtspoe. ~obre a parcela do frete pag? pelas mdustnas indústrias de transformação do aço que não estivessem localida ~e.g~a~- Na:~~e, Nord~ste,~ C~ntro.-:O~st~ e Sul, na zadas no eixo Rio- Minas- São Paulo, porque essas indú~·
aqmsxção de pro_dutos Slderur~ICOS lam1_nado~s planos, trias teriam que pagar· 0 frete da usina até ao seu Estad(,
comuns e revestidos, para efell? ~e satlsfaçao do IPI de origem. Imagine y. Ex~ se uma indústria do Ceará ou
-Imposto de Produtos lndustnahzados.
d_o Rio" Grande do Sul, que já tem como maior mercado de
· Este projeto, Sr. Presidente, é o resulÚÚ:lo de um longo consumo exatamente o centro do País, tivesse que comprar
trabalho envolvendo Deputados, Senadorese o Governo Fe- o açp que viesse do centro do País, levá-lo até o Ceará ou
dera!, notadamente o MiniStério da Econoinia, -pclra evitar Rio Grande do Sul, industrializá~ lo, para depois vt:nder o
um colapso econôm.ico em várias indústrias_ do Norte, Nor- seu produto? Essa indústria estaria absolutamente inviabi_deste, Centro~Oeste e Sul do País.
lizada. Algumas ind~st_riªs do Rio Grande do Sul comuniDurante vários meses, ou· quase qué "pteciSam€i1fe du- caram ao Estado, inclUSiVe quando eu ainda era Governador,
rante um ano, foram feitas vá'iias reuniões das quais o Relatqr dizendo que elas estavam se preparando para se transferir
participOu de muitas delas, exatamente analisando com a ad- para São Paulo, porque a política do Governo parecia ser
ministração pública os reflexos da interrupção de um ato admi- a de impedir que qualquer indústria d~ tr~!Jsformaç~o de aço
nistativo, cujos efeitos foram sustados durante o Governo pudesse existi{ em qualquer outrO local, que não fosse no
Collor, no período da desregulamentação, de tal sorte, Sr. eixo Rio-São Paulo-Minas.
Presidente, que este projeto- de lei se encaixa perfeitamente
Bsse debate se acaleniou. Em termos de Nordeste, o
dentro da realidade económica do País. A Comissão de Assun~ Governo, através de portaria, permitiu que o preço uniforme
tos Económicos, no que concerne ao aspecto Sób exame, reco- do aço continuasse. Em termos de Sul, praticamente Santa
menda.a sua aprovação de imediato por esta Casa.
Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, já estavam pagando
Quanto ao aspecto jurídico, não há incori_stitucionalidade, · um preço equivocado, porque acrescido do frete. Esse projeto
nem fere o sistema legal vigente no País. .
é a fórmula encontrada; através dele permitiremos que as
·
Por isso, Sr. Presidente, o parecer é favorfivel â aprovaçcto indústrias que não estejam localizadas no eixo Rio-São Paudo projeto na forma como é apresentado a exame no Senado lo-Minas continuem a permanecer nos seus Estados.
Federal.
Esse projeto foi elaborado pdos empresários, por nós
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) _ 0 parecer parlamentares, inclusive eu estava lá, no gabinete da Ministra
do nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho é fãVorável.
Dorothéa, discutindo com a área económica, com a área da
arrecadação do Governo Federal e chegamos à conclu_são que
Em discussão o projeto, em turno úniCo. (Pausa.)
essa é a safda.
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Esse projeto foi aprovado pela unanimidade da

Câ~ar.a

dos Deputados, e creio que poderá ser aprovado-pela unammi-

dade do Senado.~~
~
.
Felicito a Secretária Dorothéa, felicito os parlamentares,
felicito os empresários que lutaram e conseguiram uma solução
altamente positiva Cõm relação a esta matéria.
Acho que a decisão foi' muito feliz.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Prossegue
a discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
_ _ _
~
Os Srs. Senadores que o aproVã-m queiram perri1ariecei
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai â sanÇãO.
É o seg1:1inte_9_ profeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 127, DE 1991
(N• 2.088/91, na Casa de origem)
Dispõe sobre parcela do frete pago pelas indústrias
das Regiões Norte, Nordeste, Ceittro-Oeste e Sul, na
aquisição de produtos siderúrgicos laminados planos,
comuns e revestidos, para efeito de satisfação do IPJ.
O Congresso Nacional decreta:_
_
_
ArL 1o As pessoas jurídicas localizadas nas regiões Norte Nordeste, Centro-OeSte e Sul ficam autõril:adas a utilizar
p;ra satisfazer o Imposto sobre Produtos Industrializados.~
IPI, parcela do valor correspondente ao frete pago na aqulSIção de produtos siderúrgicos laminados planos, comuns e revestidos, efetivamente destinados à industrialização de seus
produtos.
_
---- -§ 1o O valor a ser utilizado_ será fixado pelo Departamento da Receita Federal, com base na diferença entre o
valor do frete do_ produto entre as usinas produtoras e as
capitais dos estados onde se localizam os consumidores, e
o valor do frete do mesmo produto entre as Cidades de Ipatinga-MG e São Paulo-SP.
§ 2" A utilização do valor de que trata este artigo é
limitada ao_do IPI a ser recolhido, não podendo gerar ressarci-mento do imposto.
Art. zo Com-vistas ao -atendimento do disposto-no art.
47 da Lei n• 8.211 de 22 de julho de 1991, o Poder Executivo
providenciará o le~antamento do montante da renúncia fiscal
decorrente da aplicação desta lei e a correspondente anulação
de despesas.
Art. 3o Esta lei entra em vigor na data de sua publi~
cação.
Art. 4" Revogaril-se as disposições eln-Cõfili'átio.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 5:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 122, DE 1991
(Em regime de urgência, nos tern\05;" do
art. 336, c, do Regime:õfó InternQ)
Discussão em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n•, 122', de 1991 (n• 822/91, ~a Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da Repubhca, que restabelece os Incentivos_ Fiscais que menciona e dá outras
providências. (Dependendo de Pa~ece~--~~- C?missão
de Ass_unto_s_Eco_n_ômicos.)
~---~--
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Concedo a palara ao nobre Senador Ozicl Carneiro, para
proferir Q:Par~cer da Comissão de Assuntos Econômicos sobre
a ni'atérfa.:. ~
.

•

,,!

-

-

----

-

'

O SR. OZIEL CARNEIRO WOS ___:. PA. Para emitir
parece·r: Serp revisão do orador.) --Sr. Presidente, Sfs.- Senadoies, esse projeto, de iniciativa do Poder Ex.ecutiyo, restabe~
Ieee os Incentivos fiscais que menciona._ É um prOjetO que
se iitsere-no prdgrarila de modeiilização do País e sua j)ârtici·
pação no mercado internacional. O projeto atende a um dispositivo constitucíOilal transitório, disposto no art. 41 da Constituição, que determina que os incentivos fiscais ilão revalfdados
perdem a eficáêia dois anos após a promulgação da Constituiçáo.
_
_ _
Esse projeto vem atender a uma exigência do mercado
internacional, porque para competir no mercado internacional
não basta apenas produzir com eficiência e, também, com
qualidade o produto, mas é preciso que o Br~sil siga as regras
de comércio internacional, adotadas por outros países que
disputam esses mercados, inclusive no que diz respeito à legislação tributária especial.
_
_
O projeto que· está sendo examinado pelo Senado, é já
aprovado pela Câmara dos Deputados, faz, de mane~ra seletiva, uma revisão nos incentivos fiscais voltados à exportação,
e-deixa bem claro que as mercadorias, os produtos e os insumos
comercializados ·e produzidos pelo próprio País, quando integrarem rnanufaturados para a exportação ou se voltarem para
o mercado exterior, gozarão do~ mesmos benefícios de i_scnçáo
de IPI e Imposto de_Renda. Há, também, aqui, incentivo
sobre a negociação de papéis comerciais, desde que voltados
para produtos a serem importados.
_
__
O projeto é ju_ri_dicament~ corr~to, não é inconstitucional
e atende exatamente àquilo que a sociedade brasileira está
desejando, que é criarem-se condições para que o Brasil não
só mantenha os mercados internacionais já conquistados, como venha a colocar os seus produtos cm novos mercados..
O parecer é Jãvorável, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer do
Senador Oziel Carneiro conclui favoravelmente.
Sobre a mesa, emendas que serão lidas pel() Sr. 19 Secretário.
------ --- - - São lidas as seguintes

EMENDAS DE PLENÁRIO
EMENDAS AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 122, DE 1991
(N• 822/91, na Casa de origem)
EMENDA N•!
Acrescente-se, ao art. 19 , o inciso III, nos seguintes termos, renumerando-se _os demais:
"III - manutenção e utilização do crédito de IPI
·- - Impostos sobre Produtos Industrializados, relativo
aos insumos empregados na industrialização de veículos
de transporte coletivo de passageiros, e de seus chassis
com motOr e carroçarias, de que tratam o art. zn do
Decreto-Lei n• 1.662, de 2 de fevereiro de 1979, e o
art. 2• do Decreto-Lei n•l.682, de 7 de maio de 1979;••
Justificação
Por determinação do disposto no ·artigo 41 do Ato das
Disposições ConstitucionáiS Transit6ffas, foram revogados,
a partir de 5 de outubro de 1990, os incentivos fiScais não
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revisados até aquela data. Este dispositivo determinou que
os incentivos fi::;CãiS s-etoriais em Vigor na data da promulgação
da Constituição _deveriam ser revalidados, sendo que agueles

que não fossem confirmados por lei, no prázo de dois ariás,
seriam cOnsiderados revogados.

Por este motivo, o Poder Executivo editou a Medida
Provisória n~ 287, restãbelecendo os incentivos fiscais mencio-

nados naquele instrumento legal, onde fez constar, no inciso
VIII do artigo lo, idêntiCo texto ao Ora pióJmsto, fazendopermanecer o inceiltiVõ- pãci OSVefct.i.IOs coletivos. A Medida
Provisória não teve efeito por-que acabou serid6 I:ejeífâdii-pelo
Congresso Nacional por não atender aos requisitos de urgência
e relevância da matéria, devendo a mesma voltar na forma
de projeto de lei, razão da remessa posterior da Meil~agem
no 822/91 de iniciativa do Senhor Presidefite- da Repúblicaque resultou no Projeto de Lei em análise. Ocorre que o
Projeto de Lei não contempla Os veículos destinados a transporte coletivo, segmento tão importante para os deslocamentos de trabalhadores e da população de baixa renda.
O texto da emenda agora_ proposta tem o objetivo de
autorizar- as empresas produtoras de veículos de transportede passageiros a se creditarem do IPI relativamente às suas
compras de peças e componentes empregados na fabricação
dos referídos veículos, estando em perfeita Coltsonâncià corit ·
o espírito e os demaís dispositivos do Projeto ora submetiá6à aprovação do Senado Federal.
Esta: emenda nada mais faz do que restabelecer o incentivo antes vigorante, incluído o<!_ Medida Prt;>visóría e surpreendentemente suprimido do Projeto de Lei. Cabe salientai~ por
oportuno, que a retirada deste dispositivo fará com que os
preços dos veículos destinados à nobre função social sejam
elevados, dificUltando a renovação da frota de transportes
coletivos.
Assim sendo, solicito a- aprovação deSta emenda e sua
inclusão ao texto do Projeto.
-- ----Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1991. - Senador
Pedro Simon.
EMENDAW2
Acrescente-se ao art. 1~ do Projeto o iriciso XVI com
a redação abaixo:
"XVI - manutenção e utilização do crédito do
Imposto sobre Produtos Industrializados relativos aos
insumos empregados na industrialização de veículos
de transporte coletivo de passageiros e de _seus chassis
com motor e carroçarias, de que tratam o art. 2~ do
Decreto-Lei n' 1.662, de 2 de fevereiro de 1979, e
art. 2• do Decreto-Lei n• 1.682, de 7 de maio de 1979."

J ustificaçáo
Ao restabelecer o crédito e a utilização do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) incidente sobre os insumos
empregados na industrialização dos_veículos de transporte co~
letivo de passageiros, a emenda objetiva viabilizar tarifas mais
condizentes com a situação económica dos trabalhadores de
baixa renda.
Não paira dúvida que o não-restabelecimento do referido
crédito implicará uma elevação do custo final do produto.
Este aumento inquestionavelmente repercutirá na tarifa paga
pela utilização do serviço de transporte. Assim sendo, a população trabalhadora será a grande prejudicada, considerando-se
que é a mesma que depende em maior intensidade desse meio
de transporte.
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Em síntese, a inclusão desse benefício no Projeto é de
suma importância porque favorecerá a população de baixa
renda, justamente aquela sobre a qual os efeitos recessivos
da atual conjuntura se fazem sentir de maneira bastante acentuada.
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1991. - Senador
Dario Pereira.
EMENDAN'3
Acrescente-se ao art. 19 do Projeto o inciso XVI com
a redação abaixo:·"XVI - Isenção, éom manutenção e utilização
do crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados
relativos aos insumos empregados na industrialização
de tratares e máquinas agiíciolas de que trata o Decreto-Lei n• !.374, de I• de dezembro de 1974.
Justificação

Ao restabelecer o crédito e a utilização do Imposto sobre
Produtos JndustrializacJ.os (IPI) incidente sobre os insumos
empregados na industrialização de tratares e de máquinas
agrícolas, a emenda objetíva Viabilizar produtos alimentícios
mais condizentes com a situação e_conôrriiCa dos trabalhadores
de baixa renda.
Não paira dúvida que o· não-restabelecimento dos referidos créditos implicará uma elevação do custo final dos produtos. Este aumento inquestionavelmente repercutirá nos preços
dos produtos agrícolas em geral. Assim sendo, a população
de renda menos favorecida será prejudicadà', considerando-se
que a majoração em maior intensidade dos custos referentes
à alimentação pesa-lhe sem igual.
Em síntese, a inclusão desse be_nefício no Projeto é de
sUni_a importâi1t:ia:; porque favô-f6Cerâ ·a pOpulação de baixa
renda, justamente aquela s.obre' a qual os efeitos recessivos
da atual conjuntura se fazerri -sentir ae maneira bastailte acentuada.
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1991. -Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Á Presidência solicita ao nobre Relator, Senador Oziel Carneiro,
o parecer sobre as emendas, após o que se processará a discussão, falando, como primeiro ins_crito~ 6 Senador Eduardo Suplicy.
O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS- PA. Para proferir
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a emenda que me chega, agora, às mãos, de autoria
do Senador Dario Pereira, propõe:

EMENDA N' I
Restabelece os incentivos fiscais que menciona e áá-OU.tras
providências.
Emenda n~
Autor Senador Dario Pereira
"Acrescente-se ao art. 1~ do Projeto o inciso XVI com
a redação abaixo:
"XVI - manutenção e utilização do crédito do
Imposto sobre Produtos Industrializados relativos aos
insumo·s empregados na industrialização de veículos
de transporte coletivo de passageiros e de seus chassis
com motor e carroçarias, de que tratam o art. 2~ do
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Decreto~Lei n\' 1.662, de 2 de fevereiro de 1979, e
_____ -Esta emenda é praticamente_a mesma do Senador Dario
art. 2• do Decreto-Lei n' 1.682, de 7 de maio de 1979". Pereira, sobre a qual já emiti parecer pela rejeição. Entendo
que o retardamento na aprovação deste projeto poderá signiJustificação
ficar, sem dúvida, prejuízos maiores para a economia nacional.
Ao restabelecer o crédito e a utilização do Imposto sobre Os objetivos das emendas dos dois ilustres Senadores podem
Produtos Industrializados (IPI) incidente sobre os insumos ser alcançados através de uma g~stão para que um novo proempregados na industrialização dos veículos de transporte co- jeto seja apreciado pelo Congresso Nacional oportunamente.
letivo de passageiros, a emenda objetiva viabilizar tarifas mais
É o parecer.
condizentes com a situação econ6inica dos trabalhadores de
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer
baixa renda.
Não paira dúvida que o não-restabelecimento do referido e contr3.rio às emendas.
Em discussão o projeto é as emendas, em turno único.
crédito "irriplicará uma elevação do custo final do produto.
Este aumento inquestioriavclmente repercutirá na tarifa paga (Pausa.)
pela utilização do serviço de transporte. Assim sendo, a popuO Sr. Eduardo Suplicy -"Sr. Presidente, peço a palavra
lação trabalhadora será a grande prejudicada, considerando-se para-discutir a ~atéria.
que é a mesma que depende em maior intensidade desse meio
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
de transporte.
a palavra. para discutir a matéria, ao nobre S_enador Eduardo
Lamento não poder acatar a emenda, apesar do excelente
mérito do propósito· do seu autor, em razão, primeiro, de Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pará discutir.
que entendo que esses incentivos fiscais estão praticamente
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
voltados para a área de exportação.
E s_e recorrermos à lei que está em discussão, va_mos estamos apreciando neste momento o Projeto de Lei da Câmara n" 122, _de 1991, dado entrada no Congres~o Nacional pelo
encontrar no art. 3Q
"As compras internas, com o fim;éxclusiva·mente, Senhor Presidente da República em abril último, mas que
de exportação, serão comparadas e observarão o mes- chegou ao Senad9 e foi enviado à Comissão de Assuntos
mo regime e tratamento fiscal, bf?_m como as impor- Econômicos, segundo publicação no Diário do Congresso Natações desoneradas, com o fim exclusivamente de ex- cional, Seção XI, no dia 10 de dezembro de 1991. Portanto,
há poucos dias atrás.
portações feitãs Sob o regime drawback."
O que eu gostaria de ressaltar, Sr. Presidente, é que
Seria o drawback verde-amarelo.
estamos tendo, no Senado Federal, um espaço de tempo relatiPor outro lado, não me -disponho a 3.ceitar também a vamente curto para examinar matérias de grande compleemenda, já que esta matéria foi exaustiVamente examinada xidade.
na Câmara Federal, e há um interesse muito gi"ande, em razão
Ainda ontem, a convite do Senador Marco Maciel, Líder
dos objetivos ·de reorganização da economia brasileira e de do Governo, os líderes tiveram a oportunidade de ouvir as
se criarem condições para aumentarmos as nossas exporta- explicações da Sra. Heloísa Camargo, Diretora do DECEX,
ções, que me induzem a não retardar a aprovação deste proje- sobre as vantagens desses incentivos e sobre a complexidade
to. Mas, é evidente que, em outra oportunidade, _através de de todo o sistema de incentivos, particularmente no que diz
outro projeto, a matéria· poderia _ser melhC?_r_c::_xaminada.
respeito ao mecanismo do drawback.
O meu parecer, portan-to~ é contrárf? à emenda do nobre
Observo que estão sendo restabelecidos inúmeros incenSenador Dario Pereira.
tivos fiscais. Para qual finalidade, Sr. Presidente? Para que
A outra emenda, de autoria do Senador Dario Pereira, possa a economia brasileira acelerar as exportações, a fim
também manda acrescentar ao art. 1~do projeto o inciso XVI, _de_ que sejam geradas mais divisas. Por quê? Porque, do ponto
com a redação abaixo:
de vista da economia brasileira, ainda tão endividada, e diante
"XVI - isenção, com manutenção e utilização das pressões dos credores internacionais, vê-se o Governo
do crédito do Imposto sobre Produtos In~ustrializados brasileiro instado a criar mecanismos para que mais e mais
relativos-aos insumos empregados nã idustrialização divisas externas sejam aumentadas.
-Abre-se mão-de inúmeros-recursos que, de outra maneira,
de tratares e máquinas agrfcolas de que trata o Decre~
seriam coletados pelo Governo brasileiro para destinar investito-Lei n• 1.374, de 11 de dezembro de 1974."
mentos e gastos a inúmeros proje,tos de pr.ioridade social.
A minha argumentação para rejeitar a emenda anterior Mas aqui se dá prioridade a quê? A necessidade _de se pagar
mantém-se válida para a emenda ora em discussão.
o serviço da dívida externa.
Só para citar tim dos inúmeros incentivos fiscais, no item
A última emenda diz:
X, está o seguinte:
"Acrescente-se ao art. 19o inciSo III, nos seguintes
"Isenção do Imposto de Renda na Fonte incidente
termos, renumerando-se os demais:
sobre as remessas ao exterior de juros devidos por
Manutenção e utilização do crédito do IPI- Imffnanciamentos ã exportação, de que tratam o art. 19
posto Sobre o Produto Industrializado - relativo aos
do Decreto-Lei n9 815, de 4 de setembro de 1969, com
insumos empregados na industrialização de veículos,
a redação dada pelo art. 87 da Lei n• 7.450, de 23
transportes coletivos de passageiro e de seus chassis
de dezembro de 1985, e art. 11 do Decreto-Lei n•2.303,
com motor de carroceria, de que trata o art. 29 do
de 21 de novembro de 1966."
Decreto-Lei n9 1.662, de 12 de fevereiro de 1989, e
o art. 29 do Decreto-Lei n9 1.682, de 7 de maio de
Também, isenção do Imposto de Operações de Crédito,
1989."
··de Câmbio e de Seguro, e outras.
o
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Vejam bem, aqui se está. i~entando de Imposto de Renda Tito: Estou apenas saudando a decisão do colégio de líderes
aquek5 que receberem juros sobre empréstimos, desde que em ter incluído para votação o Programa de Garantia de Rensejam destinados_ao financia!'Tlento da expOrtação. Qual é da Mínima na próxima segunda-feira.
a alíquota do Imposto de Renda sobre "ju~çs na l~gislação
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
brasileira? É de; 2.5%. ~oi~ b~m, quando urna iilStitUição
O Sr.-_Pedr~ -~Ú~On-=- ·sr-.'-Pi-e.si.dente, peço~ ·palavra
finariceira internaciOnal emprestar ao Brasir, desde: que para para questão de ordem.
fínanciar exportações, estará isenta do lqtposto de :Re;nPa.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- V. Ex• tem
Enquanto isso, dos brasileiros- segundo ~ mensagem gover,
namental, no que diz respeito à pessoa física·:.....:.. irá se. Cobrar a palavra.
25% e, para os que ganham mais, 35% de imposto sobre
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Sem revisão do
a renda. Pelo menos, é a proposta.
, praQor.) --Sr. P~esidente, Srs. Senadores, pedi a palavra
Então, sobre ess~·procedimento, gostaríamos de pergun~ para questão de ordem. porque é fórrriula que tenho.
tar: Na medida em que a Constituição brasileira.c!iz que to.dos
_ Quero_- fa~er- um apelo ao Senador Jutahy Magalhães.
devem ser tratados com igualdade, não se estaria dando um S. Ex• tem toda- razã_o na luta, no esforço que está desenvoltipo de tratamento não-isonômico, um tratamento que faltaria vendo neste _finã.l de_ ano_, ~m t~rmos de que tenhamos l!ffi
.- .
com o respeito questão dà eqmdade? : .- .
mínimo de condições de poder votar as matérias- <]ue vêm
Com respeito a esse ponto, por exemplo, Sr. Presiden-te, para cá. Ontem, por exemplo, nós tivemos que· fazer pronunvou apresentar um requerimento solicitandõ destaque em rela- ciamentoS até quase às 18horas, porque a Câmara dos Depução a esse incisO ·x do art. ·1", para que p-ossa ser votado tados não vota, e não havendo votação, temos que ficar na
fila, esperando as decisões daquela Casa.
em separado, e assim 1 ser rejeitado.
·
Mas gostaria de salientar, Sr. Presidente, que, priffieiro, - - · Qu~ro dar minha total solidariedade ao Senador Jutahy
não criarei óbice_ à aprovação desse prog_r~ma que retont_a Magalhaes. S. Ex~ tem toda razão: ternos flue dar força_ ao
os incentivos fiscais.
Senador Jutahy Magalhães, se quisermos valorizar eSta Casa.
Foi-votado na -câtnará dos Deputados,-e está aqui o proQueria também registrar que, ontem, na reU.niãàâos líde- .
res, felizmente a Bancada dos partidos qua a:póiam o GOVerno Jeto que trata do abono de 21 nill cruzeiros para os trabalhafoi sensível às minhas argumentações de _que, se podemos dores que ganham até três salários mínimos·.
analisar um projeto dessa complexidade, bem como tantOs
-O País in~eífo-está olhando para o Congresso Nacional,
outros que serãO examinados na Ordem do Dia 9e hoje, de preocupado em saber quando vamos votar o tal abono.
A imprensa está aí e, como sempre, termina colocando
sábado, de domingo e de segunda-feira, --seria ma·is do que
justo que nós também pudéssemos examinar, na segunda- em manchete. que a Câmara dos Deputados leva um mês
feira, um projeto de lei que, diferentemente de outros que para votar, quando já votou. Então, o Brasil inteiro olha
estão __tra_mitando_, foi discu~Ldo com exa,u,stãp _pela Casa. Refi- para o Senado, querendo saber por _que o Senado ainda não
ro-me ao projeto que cria o Programa de Qarari.tia de Renda votou. O projeto_ veio para o Senado ontem e tem que se
Mínima. Um projeto relativamente simples, com apenas dez votar hoje, enquanto que a Câmara leva um mês debatendo
artigos, que já foí inúmeras vezes discutido tanto no plenário discutindo, e nós passamos a ser um poder homologatório. '
Como dizem as manchetes de hoje, o Vice-Presidente,
desta Casa---: porque todas as vezes em que aqui expus, muitos foram os Senadores que participaram do_s debates - como no exercício da Presidência da República, Itamar Franco não
na Comissão de Assuntos Econô.micos . .'E,;~se foi um· projeto pôde consultar o Presidente Collor, por Sua Excelência ~star
sobre o qual a Casa teve a oportunidade de pc!nsar, ·refletir longe. E o abono, ao invés de ser de 10 mil cruzeiros como era para ser - termiriou sendo ·de 21 mil cruzeiros.
e apresentar sugestões.
__
Desejo saudar a decisão da reuniãO dos líQeres quando Se não é ótimo, pelo menos é bem melhor que 10 mil cruzeiros.
concordaram, na próxima segunda-feira, em votar o ·projeto · Eu pediria, do fundo do cáração, ao Senador Jutahy Maque institui o Programa de Garantia de Renda Mínima.
galhães, não que S. Ex• altere o seu posicionamento, que
--e_correto, não que S. Ex~ altere a sua luta, que é a~solutamente
O Sr. Ronan Tito - Permite-me y. E~• um aparte?
correta,_ mas_ que libere do pedido de verificação o projeto
O SR. EDUARDO SUPLICY -Com muita honra, nobre dos_ ~bonos, para que possamos votá-lo imediatamente. Creio
Senador.
que ilão se juStifia que éles interpretem o que não é nosso
O Sr. Ronan Tito - Nobre Senador, V. Ex~ sabe que pensamento.
--Vamos votar o projeto, não pela Câmara dos Deputados,
eu sou um adpto do seu projeto, mas a: pergunta que -me
ocorre, neste momento, é a seguinte: Estamos-discutindo esse não pelo Presidente, mas em homenagem aos trabalhadores
brasileiros.
·projeto?
É o apelo que faço, Sr. Presidente.
0 SR. EDUARDO SUPJ..ICY- Não; apenas fiz Citação
. O SR. PRESIDENTE (Mauró Benevides)- Não há quesfinal, porque já concluí sobre o_ conteúdo _Qo projeto, inclusive,
tão de ordem a decidir, mas há um apelo do nobre Senador
propondo um destaque para o art. 10.
- Pedro Simon, dirigido à sensibilidade de h<?mem público, do
O Sr. Ronan Tito -O medo que eu tenho é que seguindo ilustre Senador. pela Bahia, Jutahy Magalhães. S. Ex•, que
o exemplo de V. Ex\ quando formos discutir o seu exemplar _tem tido uma atuação marcante na defesa das prerrogativas
projeto, cOrramos da discussão e vamos cairemos no !PI. Tenl desta Casa, certamente ouvírá as-ponderações -óO ilustre repreum provérbio dos caboclos de Santa Maria que diz: "Ou nóis sentante do Rio Grande do Sul.
faiz o que nóis tem que fazer ou nóis não fã.iz nada.~·
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, o meu Líder
O SR. EDUARDO SUPLICY - Estou sempre apren- está na tribuna, pronto para falar, e eu gostaria de também
dendo com meus pares, inclusive com V. Ex', Senador Ronan depois dele, formular uma questão de ordem.
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O Sr. Fel'ri3âo Henrique Cardoso- Sr. Presidente, peço insenção de Imposto de Renda sobre juros? E a pergunta
a palavra para discutir.
- - - ------- - - ''
;q"ue façó ao senador Oziel Carneiro: se essa isenção ·será
'feitá Sóbre os juros ou sobre os lucros . .Porque se for sobre
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides} --Senador Ju- oS juTos, é um absurdo. Se for sobre o lucro, é outra questão.
tahy Magalhães, Y: Ex• t~I_!Ibém t~rá_ a pari<!ad_e de _t:rf!.t~mento
_Não entendo muito bem, mas peço ao Senador Oziel
regimental, conferida ao Senador Pedro o-Sil'l\_on...
. _
_
CõricCdo -a palavra ao-nobre Senador Fernando Henrique Car- -catneirh que eXplique. Se -õ SeilãdOr Eduardo Suplicy tiver
doso.
- , -razãO, eu voto o destaque a favOr-da supressão daquele artigo.
MâS -acho tão- e·stapafúrdio que não posso acreditar que o
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSbB Ministério da Economia nos tenha mandado uma lei isentando
SP. Para discutir. Sem-reVisão do orador)- Sr. Presidente, ·de Imposto de Renda os .iuros, penso que deve haver alguma
Srs. Senadores, como aqui já se tornou praxe ·pedir a palavra confusão. Peço ao Senador Oziel Carneiro que nos esclareça,
para uma coisa e fazer-se outra, farei" o mesrrw, embora -não para que possamos votar na íntegra o projeto, senão, voto
fugindo à discussão do projeto.
favora_velmente.ao projeto e favoravelmente ao destaque, mas
· Q Senador Pedro Simon fez um apelo justo e eu· quero espero ·que o Senador Oziel nos esclareça.
apenaS juntar a minha voz à de S. Ex~ TenhO certeza de
Era o que tiriha a dizer, St. ~residente.
que o Senador Jutahy Magalhães- por isso queria falar antes
Ó SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Continua
de S. Ex• ~-irá ceder a esse apelo, porque; rra verdade,
na questão do abono temos que nos antecipar a qualquer em discussão. (Pa1,1sa.)
outra matéria. Basta andar pelas ruas- e veto que hoje está
· Não havendo_ quem peça a palavra, encerro a discussão.
aconte-cendo nas lojas e nos restaurantes de Brasília. Imagi~
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"
nem aqueles que nunca vão às lojas ou aos restaurantes para Secretário.
se ver de que maneira o aperto chegou. E não podemos ser
É lido o seguinte
insensíveis a isso.
REQÜERIMENTO.N• 968, DE 1991
O .Senado precisa aprovar esse abono -o quanto antes.
Se dependesse de mim, Sr. Presidente, eu acrescentaria
Nos termosdo art. 312, alínea b, do Regimento Interno,
outra coisa. Deveríamos modificar a Resolução das Mesas,
evitando que houvesse um julgamento no Su·premo Tribu-nal requeiro deStaqUe, para votação em -separado, do inciso X
de matéria controversa sobre o nosSO própfiri salário. Não do ~rt.J• do PLC 122191.
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1991. - Eduardo
quero ir além disso, mas a minha opinião é conhecida, foi
expendida na reunião dos líderes, e creio que deveríamos Suplicy.
nos antecipar, modificando aquela Resolução, de tal maneira
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Vai·se proce·
que nos ajustássemos à regra geral. E aí, se déssemos o abono der à apreciação· do requerimento do Senador Eduardo Supliaos trabalhadores e nos contentássemos com· a regra geral, cy, ·que solicita a votação em seperado do inciso X do art.
que é bastante razoável, o Senado ganharia muita força neste 1', do PLC n• 122.
~
JTIOmento.
Em votação.
Mas não quero deixar de discutir o que foi apresentado ~
Os Srs Senadores que o_ aprõv3m queiram perinancer
pelo Senador Oziel Carneiro e, também, a objeção do Senador sentados. (Pausa.)
Eduardo Suplicy.
~
Aprovado.
Participei, onterri, da reunião dos líderes, tive a oportu~
Aprovado o requerimento, a-matéria será apreciada opornidade de ouvir as~explicaç6es do Ministério da Fazenda sobre tunamente.
esse. projeto, que é coiTeto, Sr. Presidente. Ele diz respeito
O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, pe-ço à palavra
a um conjunto de regras que são de amplitude universal.
Hoje, nenhum país do mundo exporta imposto._ E não pode- para encaminhe~:r a votação do projeto.
mos exportar imposto, qua,ndo os outrso ·não o fazeni, porque
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
vamos estar em desvantagem. E, evidentemente, precisamos a palavra ao nobre Senador Marco Maciel para encaminhar
ampliar a exportação. Não para pagar a dívida; a dívida brasi- a votação.
leira hoje está sendo equacionada de uma maneira, que ela
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Para encaminhar.
hoje não tem o significado que teve no passado. _O Senador
Ronan Tito faz um gesto que concorda comigo. E S. Ex• Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
acompanhou tanto essa dívida aqui quanto eu, ou mais. E serei breve nesta i~tervenção. DeseJo apenas destacar a impor~
é verdade: hoje essa dívida vai se reduzir a algo assim, seme~ tância do Projetq Hue estamos votando. Ele restabelece uma
lhante a trinta e poucos bilhões de dólares nos bancos oficiais. sérk de- incentivos fiscais às expõrfàÇOes---:- Como V. Ex• sabe
E isso hoje em dia, para um PIB de 450 bilhões, não é nada. Sr. Presidente, o Governo brasileiro vem adotando uma série
Nosso problema hoje não -é- mais a dívida. Nosso problema de medidas que têm por ob jetivo limitar a sua intrusão e
é a nossa desordem interna. A nossa desordem interna que fazer com que a nossa economia se abra para a competitivídade
Internacional. Isto significa dizer que estamos reduzindo alíé crescente. Essa é grave.
Agora, ao apoiar esse projeto, porque estoü convencido quolas para a importação de alguns produtos, admitindo na
de que devemos realmente reduzir a carga de imposto sobre conseqüentemente, maior participação do Pafs no corllércio
as exportações, eu pediria ao Senador Oziel Carneiro que, internacional. Se o Governo, de um lado, assim procede,
ao explicar um pouco melhor para todos nós a mecânica desse de outra parte, também ele precisa melhorar a capacidade
projeto, verificasse se a objeção do Senador Eduardo Suplicy exportadora da indústria e da agroindústria brasileira, ado~
não é procedente. Porque, -se o for, voto -com o Senador taD.do um série de providências visando à dar competitividade,
Eduardo Suplicy: no destaque. Trata-se de aí ~mbutir uma também ao produtor nacional, sobretur'lr' àqueles que se vol~
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tampara o mercado exterior. Portanto, esse Projeto: Sr. Presidente, volta-Se. basicamerité, para o objC-tivo de melhorar
o desempenho da e'cOnorlúà brasileira e~ 'de modo' especial,

do segmento

ç~portador, fa,z~pQo co~

que possamos obter

melhor superávit da nossa Qa,l~ça com~rc\â.I e, aSsJm; _c_ri.ar

condições pará alavancar no.SSQ projeta de çi_esenvolvjrnent_o.
Daí por qu·e, Sr. _-PrCsidénte, a nossa posiçáo é favorável ao
proje~o._ Faç~ ~~~te -mómC~~o Uin apefô ~a ~odos os colegás,
indep~ndentemçnte de_ sig~a~ _partidáriãS, ,1~ar que ãprovem
a referida proposição, porque_ tenho a ceqe~a de qu,e ela vai
permítir, e muito, um melhor des.cmpenho d,a econQmja_brasi-

leira.
·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs) ~ Prossegue
o encaminhaiil;e_ntq de vota,ç~ç>-,
~\.··r···
O Sr. Pedro-Simon- Peço a palavra, Sr. Presidente ..
O SR. PRÉSIDENTE \J\1·a-uro Benéviàês) - Com pala·' ··
·
vra o nobre Senador.
O SR. PEDRO SOM"úN (PMDB- RS. Í'ara encaminhar.
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs,.-SenadoreS; SObre
essa matéria, juntamen-te- Com o Senador Dàiio Pereira, apre-

a

sentamos emenda, visando a produção-de ônibus destihados

ao transporte de passageiros, exatamcnte o item que sempre,
ao longo da história, fez parte dos setores que têm as mesmas
regalias contidas no projeto que hoje estarnps votando. Não
somente na lei anterior, mas na Medida -Provisória de 14 de
dezerpbro de 1990. Lá taJ!Ibém encontram_o.s_esse item, manu-

tenção da util~zaç~o desse crédito para a c,o;n~trução de_carroçaM
rias de transporte colctivo.
Lamentavelmente, n,ão sei por que-esse item não constou
do projeto. Apresentamos a emenda que está para ser votada
por esta Casa.
Sobre esta matéría falamos inclusive_ com a Secretária
Dorothéa Wemek, que manifestou a mim; pesSóalmente, naM
da ter contra essa emenda, que a considera justa e absolutaM
mente defensável. A preocupação da Ministr~ _é_ ~e que, sendo
aprovada, o projeto volte à Câmara dos Deputados sendo
rejeitado.
-,,
Analiso sob dois ângulos.
Primeiro, que ac'eito a pi'oposta apresentada -pár S. E-x~
o Sr. Vice-Presidente d'!- República, exMSepador Itamar FranM
co, pelos Srs. Senadores e yários partidos c;: pelos telefonemas
que recebi no sentido de transformar esS~J~enda em projeto
separado. Esse projeto separado seria votãçio antes do_ encerramento dos trabalhos do Senado, neste ano, e depois encaminhado à Câmara.
Vou tentar, nobre Senador Marco M3'ciel, ver se é viável
que a Câmara aprove um projeto saído desta Casa, fato que
não deixa de ser fantástico._Estamos aqui debatendo, discutindo, hoje pela manhã ficamos ouvindo uina série de_-discursos, ontem também, esperando permanentemente as decisões
da Câmara dos Deputados.
A Câmara decide, a Câmara vota, 'aS Proposições vêm
para cá e as homologamos. Tudo bem! Mas, se temos condiw
ç6es de alterar um projeto, por que a feCíProca não é verdaw
deira? Por que temos que ouvir por parte da Ministra, dos
Senadores, dos Líderes, dos empresários _e da sociedade que
não podemos emendar, porque, se o fizefmos, a Câmara não
terá condições de votar? Nó.s temos, a Câmara pão tem!
Sr. Presidente, creio, nã medida em que a Câmara se
consagra e se _consolida como o poder que_ dá a palavra final,
se não tivermos a autoridade de dizer-õ'que pensamos, de
1

_

_ __
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poder alterar, não seremOs mais um poder de votar, seremos
um ''cartório de homologar". E se __n_os transformarmos em
"cartório de homologar", a qualquer hora .... Na mqdér~idade
falawse tanto em modernização ... , temos que moderniZar. Se
-é pata ·modernizar, que diabo, vamos terminar com esse "cartório de homologar!"
.
Pã.iã.-qúe; na hora de votar, depois, tem que vir ao Senado
para homologar? Para que a escritura de homologação?
Estamos caminhando, estamos dando um passo para reco. nhecer que este órgão, o Senado Federal, é um poder burocrático que atrapalha ao invés de ajudar. Já que se diz que não
podemos votar, porque se emendarmos a Câmara dos Deputados, no seu poder e na sua autoridade, não vota mais, aceito,
Nós temos que ficar aqui; vamos ficar aqui por mais dols
. dias. A Câmara dos Deputados vota até o último minuto,
e.nós ficamos aqui como. um Poder de_ plantão. Lembro-me
que, na época do regime militar, dizíamos que ficaria um
general de plantão. Agora, ficamos aqui, como um Poder
de plantão, para sabermos se é ou não necessário votar.
Aceito, Sr. Presidente, retirar a emenda. Falo também
em nome do Senador Dario Pereira. Retiraremos a emenda
com o compromisso de que no projeto que apresentaremos,
e que votaremos ainda nesta sessão legislativa, tantare·mos
ver se a Câmara, no seu tempo importantíssimo, encontrará
dez minutos para votar este projeto. Se for aprovado lá por
unanimidade, se vai ser aprovado aquí pbr unanimidade, por
que não pode ser promulgado lá? Portanto, Sr. Presidente,
o Senador Dario Pereira e eu retiramos as nossas duas emendas.
_.Retiro, tamPém,_a outra em~pda de minha autoria. que
trata das máquinas agrícolas, com o compromisso· do Ministério da Agricultura, que está fazendo um estudo que será
_apresentado oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, para encaminhar.
O SR. NELSON CARNEiRO (PMIJB- RJ. Para ,,,;r a·
minhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, há alguns
_me,ses o Senado:f M~urício Corrêa e eu ~presentamos eme~das
quê: possibilitaram o atendimento às justas reivindicações da
- indústria navaL O nobre Deputado Francisco Dornclles fez
um apelo para que nós retirássemos a emenda àquele projeto,
porque, no projeto que se elaborava na Câmara dos Deputados, essa solicitação estava atendida.
Quero, Sr. Presidente, constatar que, realmente, o número 15 do art. 1~ do projeto atende aos objetivos daquela emenda e faz justiça aos que, neste País, se dedicam ã indústria
naval.
Portanto, Sr. Presidente, ao recordar aqui a minha participação e-a do nobre Senador Maurício Corrê a, naquela oportuw
nidade, quero consignar que o compromisso assumido pelo
Deputado Francisco Dornelles foi atendido e figura no texto
da lei, razão por que meu voto é favorável.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Ultimado.
port~nto, o período de encaminhamento, vamos processar,
efetivamente, a votação.
Em votp.ção ()projeto, sem prejufzo do destaque.
Os.Srs. Senãdores que o aprovam, queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação o destaque do inciso X do art. 1" do PLC
n' 122191.
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O Sr. Oziel Carneiro- Sr. Presidente, peço a palav.ra
para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - C9nçedo
a palavra ao nobre Sení!-dor Ozie) .Car~eirq,_ L(dcr .d.o ?DS
e relator da matéria.
O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS- PA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, o destaque
vai ser discutido ·ainda?

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Já está em
votação, nobre Senador. É o inciso X do art. 1~
..
O SR. OZIEL CARNEIRO- Sr. Presidente, então, como
Relator, deverei me manifestar sobre o destaque.
O inciso X refere-se à isenção ·de imposto de renda na
fonte incidente sobre as remessas ao exterior de juros devidos
por financiamentos à exportação, de que trata o art. 1\' do
Decreto-Lei n~· 815, de 4 de setembro de 1969, com a redação
dada pelo art. 87 da Lei n" 7.450/85 e o art. 11 do Decreto-Lei
"' 2.303/86.
?ara melhor orientação dos companheiros que estão examinando a matéria, vou ler o artigo 1n do decreto-lei que
se refere ao inciso X do art. 1" do PLC n" 122/91, que estamos
votando:

·"-·-·-·--

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Pergunto a V. Ex~
?ão afeta ~questão do pagamento d0s juros da dívida.

.s~ ~ss~

0 SR. OZIEL CARNEIRO -

Isso não tem nenhuma
aí
se trata de empréstimo voltado especificamente para a-exportação. Está declarado no item c desse decreto-lei, que li, que
esses créditos são pagos com o produto da Própria expOrtação,
que foi gerada por aquele ffn8.i1Ciament0. Então; é-'riraticámente uma operaçãp que se· fech~ no finai. _
Por isso, o meu parecer e a -minha solicitação ao Plenário
é no sentido de que se rejeite· o destaque do nobre Senador
Eduardo Suplicy.
··

-~Çmo.t~Ça_O: com-_ Opàgamento -dOs _juros da 9Ívida, porque

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Com os esclarecimentos agora tornados_públicos pelo Sr. Relator, que
se manifesta contrariamente nesta fase. vamos dar continuidade.ao encaminhamento da votação.
O Sr. MarcoMaciel- Sr. Presidente, peço a palavra,
para uma explicação pessoal.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -

Concedo

a palavra, para uma explicação pessoal, ao nobre Senador
_Marco Maciel.

. O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Para uma expli"Decreto-Lei n9 815, art. 1~.Não sofrúãodescOnto
do imposto de renda na fonte quando pagos por expor- caçào pessoal. Seffi revisão do- orador.) - Sr. Presídeirtte.
tadores de quaisquer produtos nacionais e decorrentes serei breve. Apenas quero fazer duas observações. Antes de
da exportação: a) as comissões, aos seus agentes no votarmos os destáqties, gostaria dê dízer, a propósitó dá ínter:.
estrangeiro; b) os juros de desconto, no exterior, de venção do nobre Senador Pedro Simon, qUê ·assUnlini.oS õ
cambiais de exportação e as comissões de banqueiros compromisso de acolher projeto que S. Ex~ vai apreseint~r
inerentes a essas cambiais; c) os juros e comiSsões reta ti- juntamente com o Senador Dario Pereira, ielativo à emC.nda,
vos a créditos obtidos no exterior e destinados ao pré-fi- tornando possível a concessão de incentivos fiscais p·ani a
nanciamento e financiaqtento de exportação devida- fabricação de ônibus, para transporte coletivo de passageiros.
J?ell:te autorizados. pelo Banco Central do Brasil e cuja Quero dizer, também, à Mesa e ao Plenário que, de nossa
hqu1dação se processe com o produto da exportação." parte, encaminharemos favoravelmente á votação do referido
projeto.
Em segundo lugar, Sr. Presidente, pelas razões expostas
Então, o que se vê é qtie não podemos acatar O destaque
do nobre Senador Eduardo Suplicy, por_-que ísto·alteraria a pelo nobre Relator, Senador Oziel Carneiro, a nossa" posição
filosofia e os objetivos desta lei. Por uma razão muito simples: e, portanto, no sentido da rejeição ao destaqUe apfe"Senfado
se o Brasil tem um agente de uma empresa em Nova Iorque, pelo nobre colega e .estimado Senador Eduãrdo Suplicy.
por exemplo, que vende o mesmo produto de um· agente
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
de uma empresa no Japão, na Inglaterra etc.; evidentemente, o destaque do inciso X do art. I' do PLC n" 122/91.
se ele recebe uma comissãO maior do Japão, se ele está isento
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
do Imposto de Renda sobre aquela comissãn, se o produtor sentados. (Pausa).
japonês está isento de pagar juros na fonte sobre o empréstimo
Rejeitado.
que ele fez em outro_ país para produzir aquela mercadoria
O
SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
e exportáMia, se o Brasil mantiver essa incidência de juros
sobre esse empréstimo no exterior apenas com aquela finali- o pedido de retirada das emendas apresentadas.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
dade, é evidente que o Brasil ficará em desvantagem, e a
sentados. (Pausa.)
lei perderá também um pouco de seu objetivo.
Aprovado.
Quanto à incidênciâ de juros na transferênCia de recursos
Ficam .retiradas as proposições das referidas emendas.
obtidos através de empréstimos para outras finalidades preO projeto vai à sanção.
vistas na legislação do imposto de renda e regulamentados
É o seguiilte o projeto aprovado:
pelo Banco Central, em outras transaçóes que não as voltadas
para a exportação, elas continuam vigendo, e as partes são
obrigadas a cumpri-las.
PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N• 122, DE 1991
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- V. Ext me permite
(N• 822/91, na Casa de origem)
um aparte?
(De iniciativa~do Senhor Presidente da República)
O SR. OZIEL CARNEIRO- Com muito prazer, nobre
Restabelece os incentivos fiscais que menciona e
Senador.
dá outras providências.
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O Congresso Nacional de,crcta:
.
_ _
liáríos incidente sobre operações de financiamento realizadas
· · Art ..1"· Ficairi reSta~"el:e~idos os seg~~J?t.Cs in~~ti~?s.fjs· por in'eió de 'Cédula e nota de crédito à exportação, cte que
·cais: · · •
· · · · .·."
· .,..
•
fràta ó àrt. 2' dá Lei n' 6.313;de 16 de dezembro de 1975;
I - irlêentiVoS à' éxpdrtâção decÕ·rre~ntes doi_ i-egi~es · · · · XIH -·isenção dO Impóst-Ó· SObre OperhÇõês de Cté'dito,
·actuarieiros e·spêciài$ 'de' qUê trata o ãtt: iS, incisos I' a ·'III Eârnbio e ·Seguro, ·ou Rélativas a Títulos DU ValO-res 'Mobido Decreto-Lei nn 37, de 18 'de novembi'ó cte 1966; ' ' · '
liários ihtitlen.te· sobre operações de câmbio realizadas par-a
II---;- manu~enç~o ~ -~~ili~(\§~O do q~dj~o,_do I~p~stq sobre 'ó pagamentO de bens importádos, de que trata o -art. 6" do
Produtos Industrializados relativo aos insumos empregados DecretoRLei n" 2.434, de 19 de maio de 1988;
XIV- não- incidência da Contribu'ição para 'o' Fundo
na industrialização de produtos exportados, de que trata o
art. 5" do DecretoRLei n~ 491, de 5 de março de 1969;
· de InvestimentO Social- FINSOCIAL, sobre as exportações,
III- créditv do Imposto_sóbre ProdUtos IndustriaJizado_s de que trata o art. 1", § 39 , do DecretO-Lei n" 1.940, de 25
incidente sobre bens de fabricação nacibfial, adquiridos no 'de in'aid dé 1982; · " ·
mercado interno e exportados.de que trata o art. _1 9 , inciso
:' ·.xv.:......:..isenção' dó ImpOsto sübre Produtos IndustrializaR
I, do Decreto-Lei n~ 1.894,. de 16 de dezembro de 1981;
dos para as embarcações· com a respetfi.Va rnahufençãd e UtiliIV- isenção-e reduçãodb Imposto·.d.e Importação e Im- •zação do crédito do imposto relativo-aOs insumós empre·gados
po~to-~o~rc.~rf.>_d~~qs_Ln9l}st_rializados! ,!1 q~e se refere o art. 'n'a: sua· industrialização, de- que tráta o P?rá_grafo í2.~ do art.
29 , i'rrcisos I -.e. II_, alíneas a -a f, h_ e_J; e o art. 3~ da Lei '17 do Decreto-Lei n~ 2.433, de 19 de maio de 1988, com
'n' 8:032, de 12 Qe abril de WIO;
.. •.'
.
.
á redaçãó dada pelo Decreto-Lei· n' 2.451, de 29 de julho
V'-isebçãó- e retluçàcr do Imposto de Importaçã.o/em 'de 1981!. · ·
··
·
'deCOrrênChl-de a'cordós ifitctnacionais fiirti~tdos pelQ Biãsil;
§ 1~ Fica igual~erite restabelecida a garantia de conces·VI- ísenÇão dO Imposto Sobre ProdUtOs Industrial.izadps são dos incentivos fiScais à exportação de que tia ta o art.
.
na aquisiçãO-de _produtO ·qa_~~nal por L?j'as Fran~às 1 'de-que 39• do Decreto-Lei n.~ .1.248. •.de 29:çk novemjJro dy) 972, ao
trata o·art.' 15;§,3o;cto Decreto-Lei n"' ._.4)5, de Td~ abril produt0r-vendedor que .efetue vendas de m~rçadoria,s,a emtle 1976, co·m a ri!spetfHiá m·~n_ll~enção e-·Ut_ilização do.cí-édiio pr~sa com~rcial_exportadora, para o fim .específico dt;! expordo impqsto relativo aos insUtnos empregados na sua ind~stria- .taç<}Q, na f9rm~ p,r~vi:?ta P.eJo (_l._r,f._ Y'.qo t:nesmo diploma legal.
§- 2~ São extensivo~ ~s _emba.rcaçôe~, cqnlo__s_e ~xporlização;
VII -isenção do Imposto sobre P·rodutos Industrializa- tadas fossem, inclusive às contratadas, os benefícios fiscais
dos incidente sobre películas de polietileno, com a respectiva de que tratam os inCisos I a V deste artigo.
manutenção e utilização. 'do _,erédito do ,imposto relativo aos
Art. 2" Os efeitos do disposto no artigo anterior retroaR
.insumos empreg-ados ria.sua industrializa.ção, de que tratam gema 5 de outubro de 1990.
· . Art. 39 - As .conlpras in"témas colri fim 'eXclUSivamente
os arts. lq e 29 do Decreto-Lei n" 1.276, ·oe lo de. ju.nho de
1973;
de exportação seráó COmparadas e' ObseÍ'varãÓ'o mes'rrio Í'egiVIII- isenção do Imposto sobre Produtos Industriafi- me e tratamento fiscal que. as im porp~çpe~ P~~ner<\d.as com
zados incidente sobre.aeronaves de uso.militar e suas partes fi'in exclús'ivani.ênte de exportaÇãO feitas sob:o regime de drawe peças, bem como sobre material bélico. de uso priv~tivo 'back.' · · ·
·
·
·· ·
.
das Forças Armadas, vendidos à União, de que trata· o art.
, , . § .1<? 0 ,Poder: ExecUtiVo adot,afá as in'edidas necessárias
lo da Lei no-5.330, de 1l·de outubro de 1967; _
,
para o Plelhor cont~ole fiscal das operações previstas neste
. IX-:- isençãO ou- redução do imposto .de Renda na Fonte · attigo, -b'em comO" indicará no envio da mensagem do orçaincidente sobre as remessas ao exterior: .exçlusivariieilte pa-ra mento para 1992 a estimativa da renúncia da receita que estes
·.pagamento de despesas.co.m promoção,,propaganda e pesqui- IncentiVos acahetãiãO. ·
- -·
·
·
sas de mercados de produtos brasileiros.,'cinclusive aiugu.éis · : . § ~~ qs)iiçe~n~ti_vO? ,Pi-e_visió~ I}~ C~pllt í:ieSt~ aftigd entrae arrendamento_.de stands e locais para e:Jposições, feitas _e rão em vigor a partir de 1(> de janeuo de 199.2.
conclaves _semelhantes, bem como as det_instalação e JnanuArt. 4P _No prazo de dois anos a partir da dat'! da pubiitenç-ão de escritórios comerciais e de representação, de arma- i::aç·ão· desta le'i, õ 'Pdder Exe·cutivo submeterá à .apreci~ção
zéns, depósitoS ou entrepostos de que tra.ta.o art. 39 do Decre- dO Congresso_Nacfoflal uma avaliação dos incentivos ora restato-Lei n' 1.118, de 10 de agosto de 1970, com a redação belecidos.
dada pelo art. 69 do Decreto-Lei n9 1.189,. .de 24 de setembro
Art. 59 Ficam revo.gados os incentiVos fiscais previstos
de 1971;
·
no art. 21 da Lei n' 7.232, de 29 dio óútubro de 1984; no
X-ísenção do II1fpos~o de Ren~a n~ Fonte inddente art. 32 da Lei n°7.646,_de 18 de_ dezembro de 1987, e na
sobre as remessas ao exterior de juros ·devidos por financia--- Le~ ~9 7.752, de 14 de abr~ de 1989.
mentos à exportação, de.que tratam O'.art. 1o do Decreto-Lei
815, de 4 de setembro de 1969, com a redação dada pelo
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. J>r~sidente, peço a palav-ra
art. 87 da Lei n' 7.450, de 23 de dezembro de 1985, e o para qU~stão de or~em.
art. 11 do Decreto-Lei n"'.'Z-~03, de 21 dé iiovembro de 1986;
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Concedo
XI- isenção do Imposto sobre operações de Crédito;
Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títtilos_-ou Valores Mobi- a palavra ao nobre Senador.

n'

liários incidente_ sobre operações de .fimtri~amento realizadas
mediante emissão de conhecimento de 'depósito e warrant
representativos de mercadorias depositadas para exportação
em entrepostos aduaneiros, de que tratá o art. J9 do Decreto-Lei n' 1.269, de 18 de abril de 1973;
XII -isenção do Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguro, ou ReJativas a Títu_lds ou Valores Mobi-

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
h9:je, pela manhã, o Senador Maurício Corrêa - não sei
por que razão- me fez um apelo para que, se fosse possível,
votásSemos o projeto que trata do abono aos trabalhadores.
Depois· o Senador Pedro Simon também e, em seguida, o
meu Líder. Pergunto: Por que eu? Qual a minha responsa-
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bilidade na concessão desse abono? Não tenho nenhuma observação contrária ·ao-abono dos trabalhadores;.pelq contrário,
várias foram_ as minhas manifestações aqui no -sentido de que
·um dos graves problemas desse Governo é o arrocho a que
ele está submetendo os saláríoS dos trabalhadores. Então,

da minha parte, não haverá nenhuma preàcupaç~O q~a.ito
a isto.
Quanto ao regime de urgência urgentíssima, tenho me
batido aqui, todos sabem por quê. Gosto muito.·de aprender
as coisas. O PMDB. está fazendo certos acordos, que não
considero muito apropriados; mas eu gos~(!.ria de f~zer vm

acordo com as Lideranças do Senado. Não criare_i logicamente,
nem teria sentido .criar qualquer problema para a votação
d_o_ab_ono,·mas eu gostaria que as Lideranças do Senado tivessem a grande preocupação de evitar que se votasse aqui m~i
da proposta pela Câmara dos Deputados a respeito da rolagem
da dívida dos Estados e Municípios. Esta prerrogativa é exclusiva do Senado Federal. Espero que os Srs. Líderes também
assumam essa preocupação e tomem o cuidado de evitar que
ocorra aqui o desprestígio do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O nobre
Senador Jutahy Magalhães reenfati?:a posição que tem adotado com absoluta coerência nesta Casa e _direciona o seU apelo
às Lideranças partidárias, sobretudo-às lideranças que,·nesta
Casa, representam o Situ-aCiOnismo.- · --~ ~----- · • ·
O Sr. MarCo Mãciel- Sr. Presidente, peÇo a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (M~uro Benevides)_- C.oncedo
a palavra ao nobre. Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela ordem. Sem
revisão_ do orador.) --Sr. Presidente, eU gostaria de di:zer
a V. Ex• que, a propósito da intervenção do_Senador Jutahy
Magalhães, realmente está sendo feita uma negoCiação entre
o Governo e o_ Cong"ressó, relativa à- rolagem da dívida dos
municípios.
- · ·· · · · ·
Mas é importante deStaCar, para conhecimeritõ- da CâSa,
que a rolagem da dfvida compreende uma s~J;ie de projétos
de lei e alguns, obviament~, terão que ser iniciadosl'ela Câmara dos Deputados.
Agora, esse programa de colagem das dívidas vai compreender também um projeto de resolução do Senado Federal,
que vai modificar a Resolução n"' 58~ que dispõe Sobre endividamento dos Estados e Municípios.
Digo isso para que fique claro ao Plenário do Senado
que nessa negociação não se está, em absoluto- faço questão
de frisar-~ desconhecendo a atribuição privatiVa-do Senado
Federal, no que diz respeito a endividamento de Estudos e
Municípios.
Eu gostaria de deixar bem cl~ro _esse _entendimentO para
que não prospere na CaSa nenhuma verSãO de que a iolagem
·das dívidas dos Estados e Municípios está sendO feita-- serii
a participação e sem uma prévia apreCiação do Senado Fede·
ral~ sobretudo naquilo que constitui a suá competência privativa. Para concluir, Sr. Presidente, eu gostaria de dizer a V.
Ex~ que~ devidamente subscrito pelos Líderes desta Casa, será
apresentado projeto de resolução objetivando modificaÇões
na Resolução n 9 58~ de tal sorte que os Estados e Municípios
possam rolar suas dívidas com o prévio conhecimento do Senado Federal e sua apreciação através de projetos de resolução
que para esta Casa serão encaminhados.
-

. .0 .SR. PRESIDENTE (Ma.uro Ben~vÍdes) - A Presidência apenas esclarece ao Plenário que-na votaçãO do inciso
X do art. 19 foi mantido o referido dispositivo. Portanto, era
esse· o esclarecimento, para que~ficasse de'flnitivarilente elucidada a tramitaçã,o Çaquele projeto.

O SR.

PRESI~ENTE

(!vlauro Benevídes) - Item 1:
-1-

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 88, DE·1990
Em regime de urgência· nos termos.do
art: 336~ d, do Regiinento Interno
VOta.ção, em· turno único,· do _SubstitutiVo da Câmara
ao Projeto de Lei do Senado n' 88, de 1990 (N' 5.996/90,
naquela Casa), de autoria do Senador Odacir' Soâres-, que
dispõe sobre o prazo para concessão para exploração dos servi.:
ço~ p_úblicos de telÇ~municaçõ~~'- relativo ao-art.--66 do Ato
qa~ Disposições ConstituCionais Transitórias, tendo~ ,
PARECER, proferido em plenário, da COrilJSSão - de
Serviços de Infra-Estrutura, pela aprovação do art. 1"' e pela
rejeição do art. 29 .do Substitutivç,. - A discussão da matéria foi ·encerrada na sessão ordinária
anterior.
Em vota:ção_o art. 19 do substitutivo~
Os Srs. Senadores que 6 aprovam, queir'ilm permanecer
·sentados. (Pausa.) ~
Aprovado.
EÍrl votação o art.- 2"' do substitutivo.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O art. 19 do- substitutivo, que acaba de ser aprovado,
passa a fazer parte· do projeto de lei do Senado, substituindo
~-6-àftlgb correspondente.
Os demais artigos do Projeto~ de Lei do Senado n' 88/90
permanecem inalterados, tendo em vista que já forain ante-riormente aprovados pela Casa.
- -- A aiâtéria vai à Comissão Diretora paTa Tedação Final.
(Pausa.)
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo Sr. 19
Secretário.
-· ·
É lida a seguinte:
PARECER N• 561, DE 1991
(Da Comissão Díretora)
Redação final do Projeto de Lei do Senado o• 88,
·de 1990 (n• 5.996 de 1990, na Câmara dos Deputados).
A Comissão 'oiretora apresenta a red3.ção final dO Projeto de Lei do Senado n' 88, de 1990 (n' 5.996; de 1990,
na Câmara dos Deputados), que dispõe sobre o prazo para
concessão para exploração de serviços públicos de telecomunicações, relativo ao art. 66 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Sala das Reuniões da Comissão, 13 de dezembro de 1991.
---. Dirceu C~tm~iro, Presidente - Beni Veras, Ralator Márcio Lacerda - Meira Filho - Lucídio Portella.
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efetuem à perda da assinatura e do valor da participação financeira, a qualquer tempo em que se torité conhecim~nto da
transferência.
Redação final do Projeto de Lei do Senad9 n• 8_8,
Art. 9p O instituto da participação financeira poderá
' ·de 1~90 (n• 5.996, de 1990, na Câmára dos Deputados). ser adqtad(,) para cobertura de instalações especiaiS,"na forma
Dispõe sobre o prazo de concessão para exploração definida em regulamento.
de serviços pubUcos de telecomunicações, ·relatiVo ao
ar~. 66 do Ato das, D~posições ConstituCionaiS TraD~
ANEXO AO PARECER N• 561, OE 1991

~f9rias:

CAPÍTULO III
Da Remuneração do Serviços

9- Congresso Nacional_ decreta:
- ~ ~- •' ·

Da

Art. 1~

CAPITULO I
do Serviço

Expl~ração

As concessões de serViçoS públicos de telecomu-

nicações em vig01::_ em S_d~ outtibro d~ 1988, não_-abrà~&idos
pelo inCiso X do art. 21 da Constituiçãõ.Federal, são mantidos
nos termos__ do art. 66 do Ato das DisposiÇão- cons~i~uciqqais
Transitó-riaS~ peJO prazo de oito anos; a· contar da data da
publicação desta lei, que-poderá ser proriogado.
Art. 2 9 Os s_erviços li,rnitados _e _Privados de telecor_nunicaçõe:s- Se:tão ~Xplorados_ pela União,_- diretamen~~ o~.~~
diante autod:ZáÇao· mi p~f~i.ssão.

CAPÍTULO II
Do Serviço ~bHCo de TeleComunicações
Art. 3~ É-asseguraQo a todos o direitO-de -hav~r ~presta
ção de serviço públ~co de telecomunicações, atendic:l~s as- Condições legais e regulamentares.
__
, ,_
Art. 43~ _As co~c_es~lc;máriãs de Sefviço-púbJico dtelecomunicações são obrigadaçias a instalar_ e a ~~nte:r postos e
equipamentos para uso do público em geral, nOs locais onde
seja socialmente necessário e operacionalmente viável.·
Art. 59 A prestação de serviço_ p_úQiico de_ tel_~cODJ..u.
nicaç6es em. caráte_r perm_anente, â pesSoa detefminãda, em
in~talações _de uso privativo, se faz m~~iante- agulsição de
assinatura peJo interessado junto â c9QC_e~_~ióiiátía -explOradora
da serviço na-localidade_ em que se situem as in_stalações,
ou por transferência de assinatura.
Art. 69 O regulamento do serviço público de telecomunicações estabelecerá as-c_(:m9:i_ções çl~_ácjtdsiçãº ~_fiãnsfére_ócia
de a_ssinatura,.pod~n?o 3: aquisição" se_r ~c~_rt~icionaçiã. à partlcipaçao financeltã dos Interessados nos mveshmentos da concessionária· exploradora do. serviço na locaÍidade de pn!St3Ção
do serviço.
_
Art. 7~ Os recursos da participação financeii'á: soniénte
podem ser utilizados em investinlehtõs:·da concessionária respectiva, sendo vedado seu uso para cobertura de despesas
de custeio do serviço ou para quaisquer outros fins. .
§ 19 Os recu;_sos~da participação financeira devem ser
escrituradas em rubrica especial na contabilidade da concessionária, como patrimóniO e capital de_ coitc~sãp, distintos· do
patrimônio e capital da concessionár_i~.~--___ _
§ "29 A remuneração do caPital e do patrimônio da con-cessão devem reverter para a mesma conta e finalidade.
§ 39- Os recurSos da participação financeTr·a e remuneração deles não estão sujeitos à tributação ...
Art. 89 É facultado a transferência da assinatura a qualquer tempo, desde que formalizada perante a concessionária,
JXldendo a transferência ser condiciona9&~- à_quitação do valor
da participação financ~ira.
.
Parágrafo único-. A transferência_de assinatura sem sua
formalização perante a concessionária sujeita aqueles que a
o

a

Art. 10. A exploração de serviços públicos de te!eco·
municações é remunerada mediante tarifa aprovada pelo poder concedente.
Ai-t. 11. As tarif~s devem proporcionar, obrigatoriamente:
l """""":"""a conbertura dos custos da exploração dos serviços,
assim reconhecidos~
I I - a justa remuneração do capital investido em função
dos serviços;
III - a expansão e melhoramento _9os s~r_viç_9_S.
§ 19 Os custos da explora,ção dos se_rviço, neles ip.çlU.ídos
a depresciação e a amortizaÇão dos investimentQs, ·s&o calculados de acordo com os critéiios estabelecidos pelo poder
concedente.
'§. 2.9 A justa remuneração do capital é de doze por cento
ao_ano, incidindo, inclusive, sobre o patrimônio e o capital
da .concessão.
§ 39 A expansão e o melhoramento dos serviços _são_
at_e!19i.d_os por recursos decorrentes de aplicação de um percentual de quinze por cento sobre os valores previstos, para custeio dos serviços e remuneração _dp capital.
ArL 12,- É assegurada a realidade tarifária, sendo vedadas _quaisquer medidas que contrariem o disposto neste artigo.
§ _1" O poder concedente fiXará critérios de repartição
de rec~i~a de serviço público realizado entre empresas, visando
ao equilíbrio econômico e financeiro dos respectivos contratos
de concessão.
§ 2" O poder concedente fixará_ critérios para- corÍipensação de eventuais excessos ou irtsUficiéhcüt da remuneração
das empresas exploradoras de serviços p~blicos de telecomunicações.
§ 39 Na fixação d;:~.s_ tarifas podem ser feitas distirlÇões
tendo em vista a classificação dos .serviços, a ocupação dos
circuitos e a distância entre os pontos de comunicações, sendo
Vedada a concessão de isenção ou -redução subjetiva da tarifa.
§ 4~ As tarifas cobradas em conta serão as vigentes na
data da apresentação das contas.
Art. 13.. As tarifas dos serviços públicos de _telecomunicações internacioriais são estabelecidas. mediante ajustes
com as administrações ou empresas estrangeiras envoly_idas,
·
- aprovados pelo poder concedente.
Art. 14. _Esta, lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário ..
· O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em discus·
são a redação final lida. (Pausa.)
Encerrada.
Em vot3.ção.
Os Srs. s'éfiadores qtie a- aprovem penllã~eça~ sentados.
(Pausa.)
·
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Aprovada.
A matéria va"i à- SãiiÇão.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O projeto
que se_ relaciona com o Sistema de Saúde do Senado F~c;Ier;d,

para melhor instrução da Secretaria·Geral da Mesa, pasSa
a ser apresentado como o último item da pauta.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- item 4:
PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N• 113, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termás do
art. 336, c, do Regimento Interno)

DiscussãO, em turno único, do Projeto de Lei da
Cãmara n' 113, de 1991 (n' 2.119/91, na Casa de ori·
gem), de iniciativa do Ministério Público Federal, que
dispõe sobre a criação de Cargos em COmisSão e Gratificações peTa Representação de Gabineie-GRG, no
quadro do Ministério Público Federal- MPF. (Depen·
dendo de parecer da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania.)
Solicito ao ·nobre Senador Amir Lando o parecer da ComisSãO de ConstitUiÇão, JUstiça e Cidadania. (Pausa,)
S.

Ex~

não se encontra presente.

A Presidência designa como Relator da matér_ia o nobre
Senador Elcio Alvares.
Trata-se de matéria de interesse do Ministério Público
Federal, encaminhada a esta Casa pelo titular da Procuradoria, Dr. Aristides Junqueira Alvarenga.
O Sr. Marco Maciel- Sr. Presid_ente, existem dois projetes. Eu gostaria que V. Ex~ esclarecesse, porque a _numeração
foi publicada com incorreção.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevide.s) - A Presi·
dência esclarece que houve uma renum.era_çãO em razão dos
pedidos de inversão de pauta, coincidentemente firmados todos por V. Ex•
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'~Para atender ao disposto no artigo 79 da Lei n~ 7.727,
de 9 de Jarleiro de 1989, encaminhamos a ess-a Casa ·o projeto
de lei que se transformou na Lei n9 8.252, de 25 de outubro
de 1991, para a criação das Procuradorias Regionais da Repú~
blica - 1' R~gião/arasilia, 2~ Região/Rio de Janeiro, 3~. Regíão/São Paulo, 4~ Região/Porto Alegre e s~ Região/Recife,
que deverão atuar junto aos Tribunais Regionai~ Federais,
já implantados desde 1989 - , bem como da Procuradoria
da República em Tocantins e em municípios do ínteríor.

Os pleitos constantes do Projeto foram parcialmente atendidos pela Lei n~ 8.252, sancionada pelo Presidente da Repú~
blica na mesma data, e que teve vetado o.se~ artigo 5~
Nesse artigo, o Ministério Público Federal pleiteãva, para
compor a estrutura de direção e _assessoramento das novas
unidades, a criação de 165 Cargos em Comfssão da Categoria
Direção e Assessoram-ente SUperlotes·, ·cóâigóDAS-100, sendo 74 de Direção e 91 de Assessoramento -56 DAS-102.2
e 35 DAS-102.1- e 80 Funções de Assessoramento Superior.
~Dos 91 Cargos de Assessorarriento, 40 DAS·lOt:z desti·
navam-se a suprir as atuais deficiênCias de asseSsOramento
aos Subprocuradores-Gerais da República, e 01 DAS-102.1
à :P;rocu.radoria da República em TóCantipS.. Os restant_es 16
DAS-102.2 e 34 DAS-102.1 seriam utilizados p~ra o exercício
. junto às Procuradorias Regionais~ em número_ de cinco.
As 80 Funções de Assessorarp~nto Superior- FAS, visavam dar condições aos membros do Ministério Público nas
R~gionais e às SecretariaS" de Coordenação das atividades-fim
de çontar com assessoramento de alto nível.
A razão do veto se deveu ·a que, durante a tramitação
.do_ Projeto no Congresso Nacional, foi promulgada a Lei n"
8.112, de 11 de dezembro de 1990, que, através do artigo
243, nos seus § 29 e-§ 3(>, determinou a transformação das
Ftinções de Assessoramento Superior- FAS;exerddas por
pessoas não integrantes da Tabela Permanente, em cargos
-elll _ çomissão. e extinguiU ~quelas ocupadas por i~tegrantes
de quadro ou tabela de pessoal.

Eu gostaria, entãó, que fosse

Os F AS deixaram de exístir com essa denominação e,
por um equívoco, continuaram constando do artigo s~ da Lei
_n~ 8.252, o·que motivou o veto, que, além dos FAS, suprimiu
todo o conjunto de Cargos em ComiSSão de Direção e Assessoramento Superiores, as Funções Gratificadas do Grupo DAI
e as Gratificações pela Representação de Gabinete.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -"Discussão
em turno único, do Projeto de Lei da Câmara dos Deputados
n(> 113, de 1991, de iniciativa do Ministério Público Federal".
A Presidência solicita ao nobre Senador Elcio Alvares
o parecer so_bre a matéria.

Assim, da forma como foi sancionada a Lei n~ 8.252/91,
não é possível _implantar a estrutura organizacíonal dessas
novas unidades do Ministério Público Federal, devendo o impasse_ ser corrigido através de um segUndo projeto de lei,
encaminhado com esta justificativa, apresentãndo as seguíntes
características em relação ao projeto original:

O Sr. Marco Maciel lida a ementa.

O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES. Para proferir pare·
cer.) -Sr. Presidente, Sr!-'1 e Srs. Senadores, o projeto de
lei em exame, oriundo de proposta do Ministério Público
Federal, cria 205 cargos em comissão, 9 funções gratificadas
e 186 gratificações de representação no Quadro daquela instituição.
A justificativa do projeto, assinada pelo Senhor Procurador-Geral da República e encaminhada ao Congresso Nacional com a Mensagem n9 6, de 29 de outubro de 1991, acentua
que:

Redução das quantidades de GRG de 389 para 186, para
compensar a transformação dos 80 ''FAS'', constantes do pro~
jeto anterior, em 28 DAS-102.1 e 12 DAS-102.2, perfazendo,
no projeto ora encaminhado, o total de 205 Cargos em Co_missão do Grupo Direção e Asses_soramento Superiores.
Transformação das 12 Funções do Grupo DAI, em Fun·
ções Gratificadas FC, atendendo ao disposto n·a Lei n9 8.216,
de 13 de agosto de 1991.
A distribuição dos DAS de Assessoramento seguiu os
seguintes critérios:

.~~-~-~---------------------·~·~~·~·-
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·. pr(fsi"c{encial acabou por prejudicar também a criação de cargos
em comissão e funções grati_ficadas, constantes do mencionado
a:rt._5l> da Lei n" 8.252L91, necessáriOs ao funcionamento das
unidades instituídas pelo Diploina LegaL
Proc11radorias Rc ionais
A proposição sob ex3.me ajusta a terminologia das funções
]•Re .. 2'Ro._ .3'R... 4'114 5" RoJ
de confiança a serem criadas ao novo--ordenamento .jurídico
surg.ido com a Lei o<:> 8.112/90, e, em oonseqüência, requan01.
01
os cargos e funções, por espécie- e li"ível, para que não
01
01
Ot
01
- tifica
haja ·aumento de despesa em relação à que de-cotreria do
artigo vetado._
01
O!
O!
O!
01,

Nas Procuradorias Regionais
DAS-102.2

- As:sesso~ .~miiDÍCAÇ~
Soc-ial
-Assessor Proc. r"'..l.eitor.al
-Assessor do <::ordenAdor
de Defesa 'Pesao& Humana
- Assessor Procur.ador-Che·
fe Regionrl

ot

01

01

O!

01

A;-ssim, entendemos que a criação dos-cargos e funções
é de todo indispénsável à implantaçã~ cl~- estru~ur~ orgav,izacional das ~mX~~~es do Ministé_d_ç)_ Pú~Iico Federal, para permitir atuação _ágil ~ efiç.az dos ·membros da instituição, no
desempenho de se_u. mister jtr_nto _ao:;; órg~os dci -Podei- Judi-

- DAS·I02.1 na proporção de um para cadadoi_s rrÇcurª~dores lotados na Regional. '
__
. ~ , __ ~ .
'CíãriO:
--_ ~
- ;
- .
Na Procuradoria-Geral dá Repúblicã
--· 40 DAS-102.2 para o Àssessoramento _de _Subp~o:curª~
Em-face do exposto, manifestam-o-no_s pela aprovação
dor-Geral da República.
_____
__
--~' ___ _ ~o P_rojet_o de "Lei da Câmara n• 113;-de 199!: · -Os 10 restãntes serão distribuídos na-·secrefaria~Geiaf - - _.E-o. parecer, Sr. Pr~sidente.
--do MP.F e nas SecretariaS 'de Coordeflação~cta iúlvíciade-fim:- ·
-. DAS-102.1 serão distribuídos nas uhidades_!!f!l!!!l!iS:-- . -_:_o SR. -PR:Esn)~NTE (MaurO Benevid~s)_- 0 parecertrativaS,- na fOrmação d-e P9ó ..de" 3ss_essoralrient9_ pã.ra a~~n~~~ _Com;l~.favoravelmente à matéria.
- -·
ãs áreas de Exame _e Classificação de Prq~~~o_s__ e:P_r:~C;!!9ris>~~ _
As GiatifiCãÇões· de Gabií:tete previstas terão· a finalidãd~
Em discusSão O'p-rofetO: em turno úriico. (Pausa.).
Não havendo quem peç~ a palavra; encerrÇ}a- discussão.de retribuir as atividades auxiliãres de:
-Secretárias de Procurador .... _.~.L .. ~.: ..._~-~-...,.;;...,.,_, .,. , -85
Em votação:
-Auxiliares de Plenário · ··~·-··· .::~.-:-.-:-: ... ··~--~.:........_. ~7
Os Srs SenãdOres qUe O a pi-oVam qÜeiram- Pe.rinanCCer
- Esúufura e Secretaria das PRM'S ,.: ....•...... ,....• .,. 6.4 - -t d- -çP
)
Total .. .".....-......_. ...,._.: ... ~- .-~--.cü=·•o..=-=•. ~~•.•,........, ...... _,_ ...""~-1&6 --~.:-~. ~.-..9.~:.. ____ 3:.'!~a·~..
. ------·----·~- ..
É iffiPorútilie" reSsaltar que a proposta hão acarretará au~
Aprov~d.o. .
_
mento de_desp~sas,.~ll_la vçz_ ql!-e estas s~~~~ ~t_e~c!id_~s à_ç-Qn_!!!- _
A matena va1 â sansao.
6
É o seguinte_o proje·t~-ã.j,-~~vado:
dos recursos previstos no artigo 6~ à~_Ç~i D ~\~7{?!~ -~=- ~~ -~
No que diz respeito â -tfansforrii-ãçào ài np ~S", _!1'?_ vaJ~!
- - -de Cr$4.388.614,00, que deixariam de ocorrer, não se criariam
PROJETO DE LJi:ú:5AcCÁMARA ·
na Tabela do Ministério Público Federal 203_Gratificações
·
N•U3, DE 1991
pela Representação de Gabinete -'- GRG; no valQr d·e
(N• 2.119/91, na Casa de Origem
Cr$5.68"8.844,28. O montante d-as despesas- com os ·"DAS'',
(Q~jiüciàtiy_a_dQ_Miu.isté-flo -Pilbli~Eederal
no valor de Cr$10.093.932~00;eStaria -pleria-menteCompenDi_spõe so.bre. ~ .~r_iaçã_C! .f!e -~Çil;rg~~--~~- __ÇOJ!li~o_
sado".
e Gratificações pela Representação de Gabinete-. GRG
Aprovada na Câmara,dos Deputados, a matéria vem a
no Quadro do Ministério Público Federal- MPF.
esta Casa revisora para os fins do art. 65 da Constituição-.
_
O Congresso Nacional decreta:
É o relatório.
·
· -Art. 1~ ficam criados no Qu3.dro do Ministério Público
Voto
Federal os _Cargos em Comissão do Grupo- Dir~ç~o ~- Asses~o
Na realidade, este projeto vem pr,eencliei uma iaClln"ã ramento Superiores, Código DAS-10"0, Constantes do Anexo
da Lei n'' 8.252, de 25 de outubro de 1991, havida com o I desta Lei, bem como as Funções Gratifiêádas - FG ,consveto aposto pelo Senhor Presidente ~a República ao art. so tantes do Anexo- II, e acrescidas à -Tabela de Gcitigicação
da referida lei, que criava cargos·e-m com~ss~~~- gratificações pela Representação de Gabinete as quantidades constantes
pela representação de gabin-ete e funções fie_ as_~es~~!~!Ife_l!to do Anexo· III.
superior. A inadequação do artigo consistia na cnação âe
Parágrafo único- As despesas decorrentes da aplicação
funções de assessoramento superior, haja vista -que estas não desta Lei correrão à co·nta dos recursos orçamentários consigse compatibilizam com os novos instituto~ da ~ei n<:> 8.112, nados ao MinistériO Público Federal.
de 11 de dezembro de 1990 (Regime Jurldico Unico). Mas,
Art. 2~ Esta Lei entra em vigor na-data-de sua publina impossibilidade de vetar parte do texto do dispositivo legal, cação ..
consoante estatuído no art. 66, § 3<:>, da_ Çonstituição, o ato - · Art. ·3~" ReVogam--se- ãS _dispO~~ções em contrário;
0

.'
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....

01

-

-

~RGOS &~ COMISSAO A ~~~.ÇRIADO~~-

.

'

'

CARGOS

10
REG.

CODIGO

1. DIRÉs;Ao
- PROCURADOR-CHEFE
-. SE.CJ.U:.TARIO _REG;roNAL_
-'CHEFE DE GÀBINETE
'DO PROCURADOR, R"'-,
'GíONAL
CÓORDENADOR
-,SUPERVISOR
CHEFE DE GABINETE
DO SECRETARIO REGIONAL
CHEFE DE GABINETE
C\I~FE !lll.PIV;J:,SJI.O

-

--

-

* ** *** -

40
REG.

'

50
REG.

-·

-

-

-

-

t>AS'-'1 O1. 4

01

01

01

01

01

DAS.101.3
DAS-101.2
DAS-101.1

01
03

01
02

01 '''
03

01
02

01
02

DAS-1.01.2
DAS-101.1
DAS-101.1 -

01

01

-

DAS-102.2
DAS-10'2 .1
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das quais a partir de 6 (seis) meses da data prevista para
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 7:
-o desembolso final do financiamento.
MENSAGEM N' 301, DE 1991
Comissão de Compromisso: 0,5 por cento a.a. sobre o
(Em regime de urgência, rios termo~ do
saldo não desembolsado do financiamento, contada a partir
art. 336, c, do Regimento_ interno.)
de 12 meses da data da aprovação pela diretoria do BID.
Mensagem n' 301, de 1991 (n' 731/91, na origem),
Acompanham a Mensagem os Pareceres_ da Procuradodo Presidente da República, atravéS da qual o Governo ria-Geral da Fazenda Nacional n' PGFN/COFE/N' 1.237/91
do Estado de PernàrllbUco solid{à~ autoriZação, me- e da Secretaria do Te.souro Nacional n' DTNfCOREF/DIdiante garantia da União, para contratar emprf!stimo REF/N' 347/91, que concluem pela observância dos dispo·
externo no valor de cento e oito milhões e quinhentos sitivos legais e regulamentares exigidos pela Constituição Femil dólares norte-americanos, junto ao Banco Intera- deral, na Resolução n" 96/89 (prorrogada _pelas Resoluções
mericano de Desenvolvimento- BID. (Dependendo n' 45190 e 53/91}, do Senado Federal, no Decreto-Lei n'
de Parecer da Comissão de Assuntos Económicos.)
!.312174, e na Portaria MEFP n• 4~7/2_Q. ___ _
O mutuário é o Estado de Pernambuco, a quem incumbe
Solicitá ao nobre Senador Marco Maciel o_ parecer da _
a execução do programa. Trata-se de pessoa jurídica de direito
ComissãO de Assuntos Económicos. _
. públicq interno - Estado membro da Federação brasileira
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Para emitir pare· -.que está devidamente autorizado, através da Lei Estadual
cer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, n" 10.615, de 26-9-91, a contratar a operação de crédito em
com a Mensagem n 9 731, de 1991, renl).merada~ como 301, foco, e, portanto, investido de poderes legais necessários para
de 1991, na Casa, o Senhor Presidente da República submete assumir as obrigações decorrentes.
a consideração do Senado Federal pedido de autorização para
A garantia a _ser prestada pela União está contida nos
a República Federativa do Brasil gar~nt~r a q_p~raçã;o de crédi- limiteS de endfvidamento previstos na Resolução n~ 96/89,
to externo-ao_ Estado de Pernambuco, no valor de -a~é do Senado Federal, bem assim manifestou-se favoravelmente
US$108,500,000-:-00 (cento e oito milhões e quinhentos mil à contratação, no uso da competência que lhe confere o art.
dólares norte-americanos), ou seu equiValente em outra moe- 171, incisos XII e XV, do Decreto n' 99.244, de 10-5-90,
da, composta de duas tranches, uma de US$83,500,000.00, be!fl como o art. 6~. inciso I, alínea a, da Portaria nÇ> 497,
e outra de US$25,000,000.00, destinada ao finanCíámento do de 27-8-90, do Ministro da Economia, Fãze-nda e PlanejaPrograma Rodoviário daquele Estado.
mento.
Acompanha a Mensagem n' 301, de 1991, a Exposição
Nestas condições, opinamos pela autorização da garantia
de Motivos n' 644, de 4-12-91, do Senhor Ministro de Estado . ~ operação, nos termos do seguinte:
da Economia, Fazenda e Planejamento, onde se esclare:cf~--
que, para a referida operação ffnanceifá, ó __ Departarnento
PROJETO DE. RÉSOLUÇAÓ N' 108,
1991
do TesourO NãCiõ-nál (DTN) solicitou ao Banco Central do
Brasil o credenciamento da mencionada operação, o qual fOi
Autoriza a República Fede~~tiva do Brasil a gara~
concedido. Informou ainda estar a garantia a ser concedida
tir o contrato de empréstimo externo a ser ·celebrado
pela União à operação em apreÇo incluída nos limites estabeleentre o Estado de Pernambuco e o Banco Interamericano
cidos pela Resolução n' 96, de 15-12-89, prorrogada pelas
de Desenvolvimento - BID.
Resoluções n~ 45/90 e 53/91, do Senado Federal.
-o s·enado ,Federal resolve:
Esclareceu, outrossim, que o empréstimo terá as seguintes condições financeiras:
Art. 1' É autorizada, na forma da Resolução n' 9"6/89,
a) Tranche de US$83,500,000.00
prorrogada pelas Resoluções n~ 45/90 e 53/91, do Senado
Prazo: 20 (vinte) anos
Federal, a garantiada República Federativa do Brasil ao con__ _
Carência: 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses
... trato de empréstimo externo a ser celebrado entre o Estado
Taxa de juros: a taxa de juros será determinada pelo de Pernambuco e o Banco Interamericano de Desenvolvicusto de empréstimos qualificados para o semestre anterior, mento - BID, no valor de até US$108,500,000.00 (cento
acrescida de uma margem razoável (expressa em termos de_ e oito_ milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos),
percentagem anual) que o banco estabelecerá periodicamente ou seu equivalente em outra moeda, composta de duas trande acordo com sua política sobre taxa de juros.
ches, uma de US$83,500,000.00, e outra de US$25,000,000.00.
Amortização: o empréstimo deverá ser totalmente amorParágrafo único. O empréstimo referido neste artigo
tizado pelo mutuário até o dia 24-11-2011, em prestações se- destina-se ao finançiamento do Programa RodoviáriQ _daquele
mestrais, consecutivas e aproximadamente iguais. A primeira Estado, a ser executado pelo Departamento de Estradas de
das quais a partir de 6 (seis) meses da data prevista para Rodagem - DERIPE e objetiva basicamente à reabilitação
o desembolso final do financiamento.
e, .mal).utenção das rodovias do Estado, bem como à remodeComissão de CompromissO:- 0~75--P-or cento a.a. Sobre· lação e recapeamento de alguns trechos das Rodovias PE-060
o saldo não desembolsado do financiâmento, Contada a partir e PE-008.
de 60 dias da data de assinatura do contrato.
Art. 3o A operação obedecerá âs seguintes condições
financej_ras:
b) Tranche de US$25,000,000.00
a) Tranche de US$83,500,000.00
Prazo: 25 (vinte e cinco) anos;
_
Carência: 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses;
Prazo: 20 (vinte) anos;
Taxa de Juros: 4,0 por cento a. a.
Carência: 4(quatro) anos e 6 (seis) meses.
_
Amortização: o empréstimo deverá ser totalmente amorraxa de !u.ros: a taxa de juros será determinada pelo
tizado pelo mutuário até o dia 21-11-.?Q_!_~,"efl!_preStaçóes se- cilsto de emprés_timos qualificados para o semestre anterior,
mestrais, consecutivas e aproximadamente iguais. A primeira ·acrescida de uma margem razoável (expressa em termos de
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percentagem anual) que o banco estabelecerá periodícamente
de acordo com sua política sobre taxa de juros.

AmortiZaÇão: o emptéSthno-deverá ser totalmente amortizado pelo mutuário até o dia 24-11-2011, em prestações semestrais, consecutivas e aproximadamente iguais. A prüneira

das quais a partir de 6 (seis) meses da data prevista para
o desembolso final do financíamento.
Comissão de CompromiSso: -0,75 por cento a.ã.. sobre
o -saldo não desembolsado do financiamento contada a partir
de 60 dias da data de assinatura do contrato.
b) Tranche de US$25,000,000.00
Prazo: 25 (vinte c cinco) anos;
Carência: 4 (qui:úro) anos -e-6- (seis) meses;
Taxa -de Juros: 4,0 por cento a.a.
Amortização: o empréstimo deverá a ser totalmente
amortizado pelo mutuário até o dia 21-11-2016, em prestações
semestrais, consecutivas e aproximadamente iguais: A primei~
ra das quais a partir de 6 (seis) meses da data prevista para
o desembolso final do financiamento.
Comissão de Compromisso: 0~5- por ·cento a.a. sObre o
saldo não desembolsado do financiãriti.tlfo, contada a partir
de 12 meses da data da aprovação pela diretoria do BID.

Art. 4" A autorização do contrato de que trata esta
resolução-será exercida no prazo de 12 (doze) meses, a contar
de sua publicaçãO.
Art. 5"' Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Este é o parecer, Sr._Presidente.
Durante o parecer do Sr. Marco Maciel, o Sr. Mau~
ro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da Presidência
que é ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro, J?-Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O parecer
da Comissão de Assuntos EconómiCOs éôticlui pela apresentação do projeto de resoluçãO quC autori.Zã a República Federativa do Brasil a garantir o contrato de empréstimo externo
a ser celebrado entre o Estado de Pernairibuco e o Banco
Interamericano- de Desenvolvimento._
Em discussão o projeto, em tu:i"no únko-: _(Pa:usa.)
Não havendo quem deseje fazer uso" da palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, passa~se à votação.
Os Srs .. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
Sobre a mesa, parecer da Comissão Dirctora. oferecendo
a redação fína] da matéria, que será lido pelo Sr. 1'-' Secretário.
É lido o seguinte
PARECER N• 562, DE 1991
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução n~
108, de 1991.
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Resolução no 108, de 1991, que autoriza a República Federativa do Brasil a garantir o contrato de empréstimo externo
a ser celebrado entre o Estado de Pemarn.buco e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento -_BID.
Sala de Reuniões da Comissjp, t~ d~ dezembro d~ 1991..
-Mauro Benevides, Presidente_- Dirceu Carneiro, Relator
- Rachid Saldanha Derzi.
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ANEXO AO PARECER N" 562, DE 1991
Redação final do Projeto de Resolução
1991.

n~

108, de
. "

Faço saber que o Senado Federal, aprovou, e
eu,
, Pre$ióente, no~ .ter.mos do .art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•
, DE 1991
-Autoriza a República Federativa do Brasil a garantii o contrato de empréstimo externo a ser celebrado
"· · e-nti:e o Estado de Pernambuco e o Banco Interame- _.r,icano de.Desenvolvimento- BID.
Art. lo É autorizada, na forma da Resolução n'-' 96,
de 1989, prorrogada pelas Resoluções n' 45,, de 1990, e 53,
de 1991, do Senado Federal, a garantia da República Federativa do Brasil ao contrato de empréstimo externo a ser celebrado entre o Estado de Pernambuco e o Banco Interarnericano de Desenvolvimento ~ BID, no valor de .a_té
US$108,500,000.00 (cento e oito milhões _e_ quinhentos mil
dólares norte-americãnos), ou seu-equivalente _em outra moeda, composta de duas tranches, uma de US$83,500,000.00
·(oitenta- e três milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos), e outra de US$25,000,000".00 (vinte e cinco milhões
de dó_lares norte-americanos).,
Parágrafo único. O empréstimo refe"rido neste artigo
destina-se ao financiamento do Programa Rodoviário daquele
Estado, a ser executado pelo Departamento de Estradas de
Rodagem - DER/PE, e objetiva basicamente à reabilitação
e manutenção das rodovias do Estado, bem _corno à remodelação e recapeamento de alguns trechos das_ Rodovias PE-060
e PE-008.
Art. 2'-' A operação obedecerá às seguintes condições
· financeiras:
·
I - tranche: US$83,500,000.00 (oitenta e três "milhões
e quinhentos mil dólares norte-americanos);
a) prato: vinte anos;
b) carência: quatro anos e seis meses;
c) taxa de juros: será determinada pelo custo de emprés~
tirilos qualificados para o semestre anterior, acrescida de uma
margem razoável, expressa cm termos de percentagem anual,
que o ban-co estabelecerá periodicamente de acordo com sua
política sobre taxa de juros;
d) amortização-: o empréstimo deverá ser totalmente
amortizado pelo mUtuário até o dia 24 de novembro de 2011,
em prestações semestrais, consecutivas e aproximadamente
iguais. A primeira das quais a partír de seis meses da data
prevista para o desembolso final do financiamento;
e) comissão de compromisso: 0,75 por cento a. a., sobre
o saldo não desembolsado do financiamento, contada a partir
de sessenta dias da data de assinatura do contrato;
II- tranche: _US$25 ,000,000.00 (vinte e cinco milhões
de dólares_ norte-americanos);
a) prazo: víi1te e ciilco anos;
b) carência: quatro anos e seis meses;
c) taxa de juros: 4 por cento a.a.;
d) amortização: o empréstímo deverá ser totalmente
amortizado pelo mutuário até o dia 21 de novembro de 2016,
em prestaç_ões semestrais, consecutivas e aproximadamente
iguais. A primeira das quais a partir de seis meses da data
prevista para o desembolso final do finanCiamento;
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e) comissão de compromisso: 0,5 _por ceritO- ã:a:.; Sobre
o saldo não desembolsado do financiamento, contada a partir
de doze meses da data _da aprovação pela diretoria do BID.
~rt. 3o A autorização do 'contratc:i-:de que trata esta

rij

D~'rembro de 1991

o~fOrtalecimento da capacidade técnica e administrativa do

DER.

Acompanha a Mensagem -n" 732 a "Exposição de Moti~qs:
n9 643, de 4-12-91, do Senhor Miliistro da Economía, Fazenda
resolução será exercida no-Jka:zo de doze meses, a contar e .P!an.ejarnento, que escl_are_ce, median_t~ parece.r do _Banco.
de sua pubficação.
·
· - - Central do Brasil (Ofício BACEN/FIERCE/CREDI Art. 4~ Esta resolução entra em vigor na da}a_d~ sua 91/035, de 29-!'1·91), estar a garantia a ser concedida pela
. União incluída nos limites estabelecidos pela Resolução no
publicação.
· ·
96, de 15-12-89, prorrogada pelas Resoluções n' 45/90 e 53/91
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Em discussão do Senado Federal.
a redação final. (Pausa.)
. ~ ·. ÍrifOrma, airida, a retromencionada ExposiçãO de Motivos ·
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
que, o el)1préstimo ter~ :a:~ ~~gui~t~s cotidições"financeiras.:
Em votação.
-·.:a) Tranche de US$52,000,000,00
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer
Prazo: 20 (vinte) anos;
sentados. (Pausa.)
Aprovada.

Carência: 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses;

Aprovado, o projeto vaÍ ã

promulga~ãb.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 8:
MENSAGEM N' 302, DE 1991

(Em regime de_ urgêllcTã., ~os termos do
art. 336, c,- do Regimento 1nterno)
Mensagem n' 302, de !991 (no 732/91,na origem),
do Presidente da República, atr~~é=s da_ qual solicita

autorização para contratar operaçâb de crédito externo, com garantia da União, entre o Governo do Estado
do Espírito Santo e o Banco Interã.meriCano.cte Desenvolvimento- BID, no valor de sessenta e sete milhões
e seiscentos mil dólares norte-a~erj~nos, para os fins
que especifica. (Dependendo de Parecer da Comissão
de Assuntos Econômicos.)

Solidto ao- DObie Senãdor Elcio AlVares o parecer da
Comissão de Assuntos Económicos sobre a matéria. ·
O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES.'J'ara proferir pare-

cer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n9 732~ de 1991, o ·senhor Presidente
da República submete â consideração do Senado Federal pedido de autorização para a República Federativa do Brasil garantir operação de crédito externo de nature?à financeira, a ser
contratada pelo Governo do Estado do Espírito Santo junto
ao Banco Interamericano de Desenvolvimento -- BID, no
valor de até US$67,600,000,00 (sessenta e sete milhões e seis·
centos mil dólares norte-americanos), ou o seu equivalente
em outras moedas.
A operação é composta por duas t_r~riches, sendo uma
de US$52,000,000,00 (cinqüenta e dois m'il_hões de dólares),
através de apartes de Recursos de Capitál ,Qrdiná~o do _BID,
e outra de US$15.600,000,00 (quinze milhões e seiscentos
mil dólares) a ser viabilizada com recurso~ do Fundo de Operações Especiais do BID, cuja destinação __ €_ o financiamento
parcial do Programa Rodoviário do Estado_

A execução do referido Programa está a· ca:rgo do Departamento de Estradas de Rodagem do Est.ado do Espírito Santo, DER/ES e tem por escopo a pavimentaÇão, reabilitação,
selagem e manutenção das rodovias do Estado, bem como

Taxas de Juros:_ a taxa de juros será determinada pelo
custo de empréstimos qualificados para o semestre anterior,
acrescida de uma margem razoável (expressa em termos de
percentagem anual) que o Banco estabelecerá periodicamente, de acordo com sua política sobre taxa de juros;
AmortizaÇão: o.êritpréStimo dev'erá ser totalment~ amortizado pelo mutuário até o dia 24-11-2011_~ _em prestações semestrais, consecutivas e aproximadame:rite iguais, a primeira
das quais a partir de6 (seis) meses da data prevista para
o desembolso final do financiamento;
Comissão de Compromisso: 0,75 por cento a.a., sobre
o saldo não desembolsado do financiamento, contada a partir
de_ 60 _dias da data de assinatura do contrato.

b) Tranche de US$15~,600,000,00
Prazo: 25 (vinte e cinto) ànos;
carência: 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses;
Taxa de Juros~ 4,0 por cento a.a.;
Amortização: o empréstimo deverá ser totalmente amortizado pelo mutuáJio até 24-11-2016, em prestações semestrais,
consecutivas e aproximadamente iguais, a primeira das quais
a partir de 6 (seis) meses da data prevista para o desembolso
final do financiamento;
Comissão de Compromisso: O,5 por cento a.a. sobre o
saldo não desembolsado do financiameto, contada a partir
de 12 (doze) meses da data de aprovação pelo "BOARD"
do BID.
A Lei Estadual no 4.518, de 14·1·91, autoriza o mutuário,
Estado do Espírito Santo, a contratar a: Operaçã.o em tela.
Por outro lado, o Governo do Estado propôs (Ofício SEFAGAB no 104, de 18-9·91) seja adjudicada como contragarantia
ao aval da União, o Fundo de Participação do Estado FPE (art. !59, I, a e II da C.F.).
No que tange aos demais mecanismos de_ controle de
operaç6es desta natureza, cabem os seguintes esclarecimentos:
a) as informações relativas ao mutuário (art. 4~. Resolução SF no 96, de 15·12·89) foram satisfatoriamente ~tendidas;
b) o Departamento do Tesouro Nacional, mediante o
Parecer DTN/COREF/DIREF no 346, de 13-11-91 informou
que a operação em pauta está contida nos limites cJe endiyidamento previstos na Resolução n 9 96/89, do Senado Federal.
Igualmente, manifestou-se favorável à sua contratação, no
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uso da competência que lhe confere o_ ar1~ 111, incisos XII
e XV, do Decreto n° 99.244, de 10-5-90 e art. _6~, inciSo.I,
alínea a da Portaria no:> 497, de 27-8-90 do Ministro da Econo-

Sábado. 14 9405

Amortização;o empréstimo deverá __s_er totalmente amortizado pelo f!1utuário até o dia 24M 11-2011,
em prestações semestrais, consecutivas e
aproximadamente iguais, a primeira das
quais a partir· de 6 (seis) meses da data preVista para d desembolso final do ffnaô.ciamento;

mia, Fazenda e Planejamento.
As demais formalidades prévias à contrat_3._çãô do empréstimo externo prescritaS iláConstitUiçãtiFederal_e na Re.solução n~ 96/89 do Senado Federal foram integral e explicitamente
obedecidas.
Comissão de CompÍ-omisso.: ·0,75-por Cento ·a: a., sobre
o Saldo não desembolsado do finariciã-ffienA oportunidade e a rele_vância do Programa a ser firümÍ9~ conta<ja ~'partir de --60 dias da da ia de
ciado pelos recursos cuja contratação se encontra ero exame.
assinatura do contrato.
são inquestionáveis, de vez que estão_ estreitamente yinculad!is
à responsabilidade_dos governos estaduais de ~us_Cé,I.J:emJorrn_~~-
.-Data-limite-para o Desembolso: quatro anos após a assialtemativas para viabilizar investimentos· enfpoJítléas púlili- natura do contrato.
cas. onde os retornos sociais ·se so-mam -a9s b~nefíc_:jos eçonô-:_
micos decorrentes, com refl_eXQS~Mimi.tlantes n_a, ~conomia b) Tranche de US$Í5,600,000,00
Prazo: 25 (vinte e cinCõ) anos;·
:local.
Assim, ante o eXposto, somos pela auto~zação pleiteada
Carência: 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses;
na Mensagem n 9 732191, nos termos do se~umt~:
-Taxa de Juros: 4,0 por cento a. a.;
Amortização: ·o empréstimo" deverá ser totalmente amorPROJETO DE RESOLUÇÁO N• 109, DEJ9~1.1~--·.
tizado pelo mutuário até 24-11-2016, em
prestações semestrais, consecutivas e aproximadamente igua~s. a primeira_ das quais
Autoriza a República Federativa do Brasil a garantir o contrato 'de empréstirõ.O- eXterno, -nó -valor· de até
a partir de 6 (seis) meses da data preyista
US$_67 ,6oo,ooo~oo (sessenta-e· sete mHhõe-s-e-seíscentospafã -o deseffibolso firiafdO fíilandamerito;
mil dólares norte-america:il.OS) õu seu eqliiV3Jente em_
Comissão de Compromisso:--o,-5_ por cento a.a. sobre o
outras moedas, a ser firmado entre o Estado do Espírito
saldo não desembolsado do financíainentá,
Santo e O Banco Interamericano de Desenvolvimento
contada a partir de 12 (doze) meses da data
-BID ..
de aprovação pelo "BOARD" do BID.
Data-limite
para
Desembolso: quatro anos após a assinãO Senado _Federal resolve:
tUta do contrato:---- =-- --Art. 1• É autorizada, na forma da Resolução n' 96/89,
Art. 3<? r A aútOrizaçãO do cOntratO de que trata esta
prorrogada pela Resolução n• 45/90, do Senado Federal, a
garantia da República Federativa do Brasil ao contrato de Resolução será exercida no prazo de 12 (doze) meses a contar
empréstimo extenló ·a-ser-celebrado entre o Estado.do_EspfritO de sua publicação.
Santo e o Banco Interamericano de Desenvo1~imento (BID),
Art. 4"' Esta R~solução entra em vigor na data de sua
·
no valor de até US$67,600,000,00 (sessenta e sete milhões publicação.
e seiscentos mil d6Jar_es_no_rte:ame_ric_a_n_Qs), Ou o seu eqUivaGostaria de registrar, Sr. Presidente, neste momento há
lente em outras moedas.
urianimidade, a Bãncad3: do Espliitá Santo se encontra preParágrafo único. O empréstimo refeiido ne"ste artigO- sente, representada pelos eminentes Senadores João Calmon,
destina-se ao financianiertto-parcial do Programa Rodoviário Gerson Camata ~_por mim, na condição de Relator; para
do Estado do Espírito Santo.
expressar apoio a_ e.ste pedido do Governo do Espírito Santo,
Art. 29 A operaçã"o obedecerá âs seguintes condições independentemente de qualquer cor partidária, porque entenfinanCeiras: -- --.,------ -- . demos, neste instante, que o interesse do Espírito Santo sobreValor global: até USS67,600,000,00 (sessentaoe sete mi- paira qualquer posi_cionamento partidário.
Somos favoráVeis; então, ão pedido, de acordo com· o
lhões e seiscentos mil dólares), composto de duas tranches,
uma de US$52,000,000,00 (cinqüenta e dois milhões de dóla- projeto que está encaminhado em anexo.
O parecer é favorável, Sr. Presidente.
res) e outra de US$15,600,000,00 (quinze milhões e seiscentos
mil dólares); esta pelo seu equivalente em cruzeiros.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -O. parecer
Finalidade: finiriCiar·o-Programa RodoviáriO do Estado
da ComissãO-de -Assuntos Económicos concluí pela apresendo Espírito Santo.
·
··
·· ··
·taçãoodoPrójeto dê Resolução que autoriza a República Fedea) Tranche de US$52,000,000,00
rativa do Brasil a garantir o contrato de empréstimo externo,
hó"VâlOr de até 67liiilhões e 600 mil dólares norte-americanos,
Prazo: 20 (vinte) anos;
ou seu equivalente em outras moedas, a· ser firmado entre
Carência: 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses;
o Estado_ do Espírito Santo e o Banco Interamericano de
Taxa de Juros: a taxa de juros será determinada pelo
custo de empréstimos qualificados para o semestre anterior,
acrescida de uma margem razoável (expressa em ten_nos de
percentagem anual) que o Banco estabelecerá periodicamente, de acordo com sua política sobre taxa de juros;

Desenvolvimento.
Em discussão o projeto, em-ttitno único. (Pausa.)
O Sr. Gerson CDmara- Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir.
·
-
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu· Carneiro) palavra ao n·obre Senador Gerson Camata.

Concedo a

O SR. GERSON CAMA TA (PDC- ES. Para discutir.
Sem revisãO do _orador.)- Sr. Presidente, Sr'!"' e Srs. Senado~
res, inicialmente queria antecipar meu voto favorável, inclusive pedindo aos companheiros senadores que votem favorável
a essa pretensão do Governo do Estado do Espírito Santo,
que é o acesso a esses recursos do Banco Mundial.
Queria dizer que, e·m mãiodeste ano, fiz aqui uma ck:núncia ·sobre um escândalo que envolve o gerenciarnento desse
orojeto no Estado do Espírito Santo. O jornal C~rrelo .J~r~zi
liense antecipou em vinte dias o resultado da licitação que
estava sendo feita para o gerenciamentd do projeto.- Publicou
um anúncio nos classificados, dizendo: ~'O_portunidade:_Ven
de-se Edit, modelo CAB, série !3/91. Proposta até 13 de
maio na Av. Beira-M-ãr, -ení Vit6.ria .. .':'- que é a sede do
DR do Espírito Santo- " ... ou Timbiras, 355."- que é
a sede da empresa que ia ganhar. A empresa, efetivamente,
chamada CAB, ganhou a licitação.
Naquele meSmo período, 15 dias a_ntes da licitação, peguei
um envelope e pedi para que fosse guardado no cofre do
Presitlente da Assembl_éia Legislativa, com uma carta que
deveria ser aberta no dia 5 de maio deste ano, um dia após
a abertura da licitação. Nessa carta, eu antecipava, também,
o resultado da mesma.
Depois disso, ocorreu um· fato muito mais grave.-- A lei
permite que qualquer contrato; qualquer licitação ou qualquer
processo de concorrência pública possa ser aditado em até
20% do seu valor. Se o Poder Público contrata uma obra
no valor de 100 milhões de cruzeiros, ele pode, ocorrendo
qualquer processo de encarecimento, aditá-la~~ pre_ços reais,
em 20% a mais --até 120-miíliões. Esse contrato foLvencid_O_
pela única empresa que entrou nessa licitação. :ReCentemente,
foi aditado um contrato inicial de 80 milhões de cruzeiros
em 120 milhões de cruzeiros. Ninguém-,-nem o Tribunal de
Contas, tomou nenhuma providência, mas· está em marcha,
ainda em cima desse contrã.to-, uln Outro esCândalo, Sr. Presidente, mais grave do que os dois primeirOs.
Vou, agora, colocar dentro deste eny_elope uma profe_cia
que vai acontecer no dia 17 de dezembro; vou colar e vou
entregar a V. Ex'- No dia 17, vou abd~Io diante de quem
quiser ver.
O Governo dO ESPírito Sãnto vai saber o que tem aqui
dentro, mas o escândalo será feito do mesmo jeito, porque
no Espírito Santo as coisas ilegais estão _acontecendo como
legais.

Não adianta nada a minha fala. Não vã.fSUstar a ocorrência da ilegalidade e da imoralidade, mas a minha consciência
de homem público e de capixaba me obriga a tomar essa
providência.
Meu voto é favorável e peço aos ·meus companheiros
~enadores o mesmo.
Queria ã.té- condicionar. Se no dia 17 ·de- ctezenlbro -não
acontecer o que está escrito aqui dentro, o senãdo, em defeS-a
da moral brasileira, da moral, da honestidade do homem público brasileiro, suspenderia a licença concedida ag9ra._ Mascomo sei que quando é feitO o ato -legislatiVo eie não pode
ser revogado ... só para registrar, no dia 17, um novo escân--

-dalo. Esiá 8.qui dentro deste envelope que, depois de lacrado,
encaminharei a V. E~
Esta a minha posição e as minhas palavras, com o pedido
de apoio ã pretensão do Governo do Espírito Santo.
O Sr. Nelson Wedekin- Sr. Presidente, peço a pa-lavra.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Para discutir
a matéria, conceda palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
_.
O ~R. NELSON WEDEKIN (PDT- SC. Para discutir.
Sem revísâo dci orador.):___ ~r. ~resid_ente 1 sr~_ e Srs. Senadores~ riãô~ é exatamente para_ discutir a inatéria, mas, para fazer
_algumas observa-ções, uma vez que se trata de um Governador
do meu partido.
_
_ ~
Quero assumir perante esta-Casa que tomarei junto ao
Governador as informações _e a sua versão ·a reSpeito das
supostas denúncias ·aqui colocadas pelo Senador Gerson Camata.
Mais do que eu, tem a sociedade do Espírito Santo o
Governador Albino Azeredo na conta de um cidadão correto,
decente e honesto. Basta ver que até mesmo na suposta denúncia elo Senador Gerson Camata, quando diz: --participou da
concorrência uma única empresa" parece ser bastante simples
e elementar prever quem ganhará a concorrência, uma vez
que só havia um concorrente.
Em segundo lugar, vou tomar as informações a respeito
deste suposto acréscimo; tudo quero colocar aqui no plano
das suposições, de uma versão colocada por um Senador que
é visivelmente, notoriamente, inimigo político do Governador
do Estado do Espírito Santo, e que pertence ao meu Partido.
Claro que também vou ·avisar a S. Ex~ sobre o misterioso
conteúdo desse envelope do nobre Senador Gerson Camata,
que ultimamente tem se dado a uma forma um tanto esquisita
de se coqtportar, guardando envelopes no cofre, quando pode
fazer essa denúncia publicamente. Por que não? Por que nfto
colocar aqui perante a sua Casa, perante o Seria-dO, o t.jlle
S. Ex' está prevendo. Por que essa história de colocar em
cofres supostas previsões que podem ou não ocorrer?
Sr. Presidente, como se trata de um Goven'lador dó lneu
Partido, irei conversar hoje mesmo com o Governador Albuíno Azeredo, colher as informações e prestar a esta Casa os
esclarecimentos que o assunto merece.
O Sr. Gerson Camata -

Permite V.

Ex~

um apa-rte_?_

O SR. NELSON WEDEKIN- Concedo o a pane ao nobre Senador Gerson Camata.
O Sr. Ge..-son Camata- n~,.~stre Senador Nelson Wdekin,
primeiro- a mfnha admiração por V. Ex~
O SR. NELSON WEDEKÍN - É recíproca.
O Sr. Gerson Camata - Segundo, dizer o seguinte: em
maio. - eu não escondi em cofres - fiz publicar em um
Jórnal, antecipaildo o resultado da licitaça:o---:·Duas firmas estavam çoncorrendo. Uma chama-se CAB e a outra Copavel.
As duas empresas têm sede na Rua Tirnbiras, n'i 3-.055, em
Belo Horizonte, e são do mesmo dono. É claro que uma
entrou para dar cobertura ã outra. Ganhou a CAB, conforme
eu havia publicado no jornal e conforme havia colocado _no
cofre da Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo.

Dezembro de 1991
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O SR. NELSON WEDEKIN- Senador Gerson Camata,
em sua primeira intervenção V._ .Ex' .dj_sse_ que só havia uma
firma participando da licitação.
O Sr. Gerson Camata - Eram duas firmas. Mas como
são do mesmo dono ...
O SR. NELSON WEDEKIN -~V. Ex• tinha 50% de
chances de acertar no anúncio, o que nãó é lima COiSa ~xtraot
dinária.
·
O Sr. Gerson Camata - Se V. Ex' disser que é honesto
duas empresas do mesmo dop.o entrarem numa mç_sma_ liCitação, sem que nenhuma outra participe, eu encerro· a"quí meU
aparte.
O SR. NELSON WEDEKIN - Não estou dizendo que
é honesto. Eu disse que trarei os esclarecim.enlos neces-sã~i{>s.
Tenho certeza de que o Governo do Espírito SaiitJJ_tetn uma
versão diferente da de V. Ex~

O Sr. Pe_dro Simon - Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. NELSON WE()EKIN.,., c0uço o aparte de V.
Ex~

O Sr. Pedro Simon- Creio que-é muito Trrtportante
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O SR. NELSON WEDEKIN - S. Ex• não sabe.
O Sr. Gerson Camata - S.- Ex~ sabe!
~ ~~~ Ó SR. NELSON~ WEDEKIN - -Entao, além das outras
virtude.s,_o Governador do _);spírito Santo tem tam_bém_ a de
ser um vidente, de ser capaz de _ver o que está_ dentrQ do
envelope. Esse erivelope, V. Ex~ vai guardá-lo até mesmo
Q~: Cóf!e.
O Sr. Gerson Camata ~ Eu dou _o envelope Para V.

_

Ex~

~O SR. NELSQN WEDEKIN- V. Ex• passa o envelope
para mim e eu o--entrego ao Goveinador: Daí as coisas ficam
decentes.

- O Sr. Gerson Camata- Não V.
no dia 17.

Ex~

vai abrir o envelope

__ O SR. NELSON WEDEKIN - SenãoV. Ex' fica n-a
expectativa de qUe aconteça-·um.-ã-fô ii-regUlar ]á pieVisto pÕr
V. Ex~, V. Ex~ está torcendo ...
O Sr. Gerson Camata - Como já o_correu e nenhuma
providência foi toiriaâa. E novamente nada vai acontecer.

o fato aprcse_ntando aqui. CreiO, também, que a··amtUafNa
O SR. NELSON WEDEKIN-- Sr. Presidente, não cabe
feita pelo ilustre Senador do Espírito- SaOto ·mere"Ce to"QQ resfiCarmos nessa discussão. O Senador Gerson Câmara afirma
peito. Ele di~_ que tem conhecimento de Uma fato. El;l faria
um apelo a S. Ex~ para anunciar o fato que está para acontecer. que houve irregularidades, que essas irregularidades se Suce-Assim, o Governador fica Con-võtado a impedir que aconteça. deram e tem mais uma à vista, escondida nesse misterioso
Creio que, se V._ Ex~ der conhecimento ao Plenário ~o que envelope que S. Ex~ detém. E certamente falarei com o Go~er
está para acontecer, se disser que sabe sobre a concorrência, nador Albino Azeredo~_e S._ Ex~ dará a sua versão sobre o
que estão preparando uma vigarice, o GõVé"i·-nãdor fica-convo- lato.
O Sr. GerSon Camata- Afirmo e comprovo, EX' E
cado a evitar. Talvez o fato não tenha tanta rep-ercussão- política quanto a que teria caso· fosse denunciaâo depois de ter fico aguardando, porque até hoje S. Ex~ não esclareceu os
acontecido, mas tem uma repercussão social. V_. Ex• pode fatos.
evitar, denunciando o fato, dizendo o que sabe.
O Sr. Elcio Alvares- Senador Nelson Wedekin, permiO Sr. Gerson Camata - A primeira vez que aconteceu te-me V. Ex~ um aparte?
esse fato, o Governador não tomou nenhuma providência
O SR. NELSON WED~EKIN- Tem V. Ex• o aparte.
para anular a licitação. Pelo contrário: ela foi h9_mologada;
O
Sr. Elcio Al_vares- Gostaria de fazer uma c_olocação
depois o contrato que era de 80 passou a ser de 1.50 milhões.
quanto, ao momento político do Estado. Tive a oportunidade,
O SR. NELSON WEDEKIN - Senador Gerson Cama ta, quando relatei a m~téria~ de di?:er _que os trêS_ Senadores do
a tempo e hora, evidentemente, conversarei Com o Gover- Espírito Santo faziam_ questãO de estar presentes porque, indenador Albuíno Azeredo e prestarei esclarecimentos à Casa. -pendentemente da posição político-partidária- não fui ComE a sua palavra não é dita assim sem que haja a menor con- panheiro do Governador_A_Ibuíno Azeredo - , ~emos_mantiçlo
dição.
um~ linhª.--:-. e quç:ro deixar isso claro- de apoio ã:o GOverno,
O Sr. Gerson Camata - ESse envelope, .dia 17 ,_ eles vão por entender, evidentemente, que nossa funçãO aqui no Sena-do é ajudar noS~o-~stado de_ todas as_ formas e .meios. E
abrir.
esse registro é importante porque, ·em i'elação _ao _ Governador
O SR. NELSON WEDEKIN - Apenas quero dizer a
V. Ex~ que a sugestão aqui colocada pelo Senador Pedro Albuíno Azeredo. Sou do PFL e S. Ex• é do PDT; não fomos
Simon é muito pertinente, muito apropriada. V. Ex~ está pre- companheiros de campanha, torno a repetir, mas nosso apoio
vendo algo que já sabe que vai acontecer. Por que não colo- tem sido, até certo ponto, irreStrito. E há um fenômeno muito
cá-la a público, evitando que não aconteça? Do contrário, interessante que merece ser assinalado. Quando assinamos
as emendas no orçamento, nós o fizemos, a consenso da Banfico a imaginar que· V. Ex~ está muito maís interessado na
cada, acolhendo as sugestões do Governador. E à unãnimipossível repercussão política do evento, que V. Ex~ quer predade não só dos Senadores, mas de todos os I)eputados Fedever, do que evitar um ato eventualmente_ irregular. _
rais, subscrevemos as emendas encaminhadas pelo GoverO Sr. Gerson Camata - V. Ex• vai conversar com o nador Albuíno Azeredo. Evidentemente o Senador Gerson
Gove"inãdor.
Camata tem_ uma _posição polítiêa, que respeito. Não sei a
posição polítíca do Senador João Calmon, mas administratiO SR. NELSON WEDEKIN- É claro que vou.
vamente, no exercício do mandato, S. _Ex* t.em sido de uma
O Sr. Gerson Camata- V. Ex• é do Partido do Gover- correç~o impecável. Não temqs regate(ld(l ~"Ql nenhum monador, que sabe o que está aqui dentro. Peça a S. Ex~ que mento, até com· a· presehça_ física em tOdos _os corivênios. E
em relação ao Governador Albuíno Azereclo, quero fazer
impeça que isso aconteça.
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este registro, resiJeíúlndO o p-Osiciotlãffieito -pOiítico~'do 'senaoutras moedas, a ser firmado entre o Estado do Espírito
dor Gerson Cama ta. Mantenho com o Gove.rnaci9J .relaçionaSanto e o Banco Interamericano do Desenvolvimento
mento muito cordial. S. Ex• tem sido muito atencioso_conosco,
- BID.
em relação à Bancada aqui no-SeiüidO- em ~õdOS os niom~ptps;
até o presente momento, não_posso, de maneira nenhuma,
Art. 19 É autorizada, na forma da Resolução n9 96,
e em resguardo estrito da verdade, falar _qualquer coisa que de 1989, prorrogada pela Resolução n'45, de 1990, do Senado
venha em detrimento do comportamentO de S. Ex~ na _çondu_Federal, a garantia da República Federativa do Brasil ao conção dos negócios do Estado. Quero deiXai isso claro, pois trato de empréstimo externo a ser celebrado entre o Estado
é um compromisso que tanto os S_enadpre_s -Gerson_ Cama ta do Espírito Santo e o Banco Interamericano de Desenvolcomo João Calmon e eu assumimos, de apoib restrito ao Go-- - -vímento :____ BID, no valor de até US$67 ,600,000.00 (sessenta
verno. Evidentemente é _de fundo político o comen:tário que e sete milhões e seiscentos mil dólares norte~americanos),
o Senador Gerson Carnata fez há pouco. Agora, no exercício ou o seu equivalente em outras moedas.
do mandato e em atenção aos reclamos do nosso_ Estado,
Parágrafo único. O empréstimo referido neste· artigo
temos dado apoio integral,-_ e -hoje, nessa: Condiçãq,_.também -destina-se ao finanCiamento parcial do PrOgrama Rodoviário
hipotecamos· o-nosso voto, pãra que o ~~~ado tepl)a os 67 do Estado do_Espírito Santo. _
_
____ _
bilhões de dólares que vão facultar de uina~maneira extraorArt. 2" A operação obedecerá às seguintes condições
dinária o seu cresCimerito. É apenas este·o registro.
financeiras:
O SR. NELSON WEDEKiN .:.._ Sénador Elci;; ~Alvares,
I -valor global: até US$67,600,000.00 (se.Senta e sete
para ser bem breve, agradeço a V. Ex~ o ap~rte. MuiJo obriga- milhões e seiscentos mil dólares norte-americanos), composto
do, Sr. Presidente e Srs. Senadores. (Muito bem!)
de duas tranches, uma de US$52,000,000.00 (cinqüenta e dois
O SR. PRESIDENTE (Dirceu CarUceJr<i):::'' Não havendo milhões de dólare_s norte-americanoS} e outra de
US$15,600,000.00. (quinz~ milh6~s _e_:sejscentos ·miJ dólares
mais quem peça ã palavra, encerro a discuSsão. (PaUsa.)
norte-americanoS), f!S_t__a.pelo seu equivalente enJ.,_cruzeiros;
Em votação
. .. ..
_
fin"ãTfdade: iinandar o Prográma. Rodoviário do EsOs Srs. Senadores que o aprovam, qi.J.t-:íram perm-anecer
tado do Espírito Santo;
_
__ __ _ . . _
sentados. (Pausa.)
~c . III- tranchqle US$52,000,000.00 (cinqüenta e dois mi·
Aprovado.
- _ _ _ _ ___ ~--- ___ _
lhôes- di dólares_norte-americanos):
0 projeto vai à Comissão_ Diretora para a red<ição final.
a) prazo: vinte anos;_
o SR. PRESIDENTE (Dirceu CameirM '-:-$ó~re.<tinesa,
b) carência: quatro anos e seiS- nieiies;
parecer da Comissão Diretõra, oferecendo- a_ r:edação final
c) taxa de juros: a taxad~ juros será determinada pelo
da matéria, que será lida pelo Sr. 19 Secretário.
cu~tÇ) __ Ç~ __ e}npr~,sgmoS quãHfic3âos para o semestre anterior,
_o;~._crescid.a de u-ma margem razoá_vel (expressa em termos de
É lido o seguinte,
percentagem anual) que o banco estabelecerá periodicamente,
de acordo com a sua política sobre taxa de_juros;
PARECER N• 563, DE 1991
d) amortização: o empréstimO deverá ser totalmente
(Da ConÜSsão D'ifêfõi:i} amortizado pelo mutuário até o dia 24 de novçmbrode 2011,
em prestações semestrais, consecutívas e aproximadamente
Redação final do Projeto de Resolução n~ 109, de
iguais, a primeira das qua'is a partir de seis meses da data
I99L
~
prevista para o desembolso final do financiamento; ·
A COtriissão t>iretod apreserita a redação final do-Projeto
e) comissãO de compromisso: 0,75 por cento a.a.;sobre
de ResolUção nn 109, de 1991, que autoriza a República Fede- o saldo não desembolsado do financia,mento, contada a partir
rativa do Brasil a garantir o contrato de e~préstimo externo, de 60 (sessenta) âias da data de assinatura do contrato;
no valor de até US$67 ,600,000.00 (sessenta e sete milhões
f) data-limite para o desembolso: quatro anos após a assie seiscentos mil dólares norte~americanoS) ou seu equivalente natura do contrato;
__
cm outras moedas, a se-r firmado entre o Estado do Espírito
IV- tranehe de US$!5,600,000.00 (quinze milhões e
Santo e o Banco Interamericano do Desenvolvimento ~BID. seiscentos mil dólares norte-americanos):
Sala de Reuniões dá Comissão, ·em 13 de dezembro de
a) prazo: vinte e cinco anos;
1991. - Mauro Benevides, Presidente .....:. Rachid ~aldanha
b) carência: quatro anos e Seis meses;
Derzi, Relator --=. Dirceu Carneiro - LucfdiO PorteUa.
c) taxa de juros: 4,0 por cento a.a.;
ANEXO AO PARECERN' 563,[)E 1991
d) amortização: o empréstimo deverá ser totalmente
Redação final do Projeto de RCsolução n~ 109, de amortizado pelo mutuário até o dia 24 de novembro de 2016,
em prestações semestrais, consecutivas e aproximadamente
1991.
iguais, a primeira das quais a partir de seis meses da data
prevista para o desembolso final do financiamento;
Faço saber que o Senado Federal, aprovou,_e eu,
e) comissão de compromisso: 0,5 pot cento ~~a~, sobre
Presidente, nos termos_ do art. 48, item 28, do R_egimerito o saldo não desembolsado do finã.nCiaiD.eiito, contada a partir
Interno, promulgo a seguinte
de doze meses da data de aprovação pelo Board do BID;
RESOLUÇÃO N'
, DE~i991
f) data-limite para desembolso: quatro anos após a assiAutoriza a República Federativa do Brasil a garan- natura do contrato.
Art. 3~ A autorização do contrato de que trata esta
tir o contrato de empréstimo extel"!l-4?, no valor de até
US$67 ,600,000.00 (sessenta e sete milhões e seiscentos Resolução será exercida no prazo de doze meses a contar
mil dólares norte..americaRos) ou seu equivalente em de sua publicação.

·-- rr:=.
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Ait. 49 Esta Resolução entra em vigo_t:_ na data de sua
·
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)--' Em discussão
a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. que_ a_ aprovam queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)--' Sobre a mesa,
requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO N•969, DE 1991
. Nos termos do art. 311, alínea a, do Regimento Interno,
requeiro preferência para que as matétias constantes dos itens
8, 9, 11, 21 e 23 sejam apreciadas· em últirrio lugar da Ordem
do Dia.
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1991. - Marco
Maciel.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -'- Aprovado
o requerim-ento, será feita ·a inversão requerida.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-,-Item 3:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 126, DE 1990
Discussão, em turno único, dO Proietode Lei da
Câmara n' 126, de 1990 (n' 1.854/89, ria Casa de origem), de iniciativa do MinistériO Público da União,
que cria a-Carreira de Apoio Técnico-Administrativó
do Ministério Público da União e seus cargos~ fiXa os
valores de vencimentos, e ~áoutras providênciaS, tendo
PARECER favorável, sob n'485, de 1991, da Comissâo
- de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa_.requerimento que será lido pelo Sr. 1"
Secretário. - __
___
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N• 970, DE 1991
Nos termos do art. 352, inciso II, do Regimento I_nterno,
requeremos a extinção da urgência concedida para o Projeto
de Lei da Câmara n' 126, de 1990.
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1991. - Marco
Maciel - Fernando Henrique Cardoso - Humberto LJ!cena.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Aprovado
o requerimento, a matéria a que se refere v_ol_tará_à tramitação
normal.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Item 20:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 120, de 1991 (n' 26191, na Câmara dos
Deputados}, que aprova indicação, por parte do Presidente da República, de membro efetivo da Comissão
Diretora do Programa Nacional de Desesta~ização, tendo
PARECER Favorável, sob n' 502, de 1991, da
Comissão
de Assuntos Económicos.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pa~sa.).

.N.~o

havend_o quem peça_a palavra,
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e~cerro

a discussão.

Em votação.
"Os Srs. Se_il_adores que o aprovam queiram pemancer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comiss.ro- J?itetora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 11:
DiscUSSão, em turno único, do Projeto de Lei da
Cámara Ni.z7, de 1981, (n• 8.331/86, na Casa de origem}, de iniciatiVa do Presidente da República, q~e
. autoriza âPetróleo Brasileiro S. A - PETROBRAS
e a Petrobrás Distribuidora S.A- BR a, nas condições
·.que estabelece, participarem do capital de outras socie.
_
d'ades, tendo
PARECER favorável, sob n' 488, de 1991, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
O Sr. Jutahy Magalhães -Sr. Presidente peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - ·concedo a
palavra ao nobre Senador.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr._ Presi~~Qte, ~st~.h,;:tvendo
uma certa confusão, porque V. Ex• está seguindo a oi'dem
que foi aprovada pelo Plenário, em razão dos requerimentos
de inversão, enquanto o espelho da Ordem do Dia continua
com a numeraçãO originaL
Para facilitar, não seria ihteressante também, citar, ao
mesmo tempo, o item da pauta qUe foi alterado?
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A presidência
concorda com a observação de V. Ex~
- O item 11 cogesponde ao item 10 c;:Ia pauta orginal, já
anunciado.
.
_
A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordinária-s para recébiriíento de emendas, nos termos da art. 235,
II, d, do Regimento Interno. Ao projeto não foram oferecidas
·emendas.
Em discussão o projeto, em turno único.
O Sr. Pedro Simon -Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Tem V. Ex•
a palavra.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB -RS. Para discutir. Sem
revisão_do_oradqr;..)__- Sr._ Pr~sidente, essa matéx_i~_ rs::a_Imente
é importante e interessante sob dois ângulos.
O primeirO ângulo: afinal, a privatização não é tão privarização assim. O .Governo pede autorização para a Petrobrás
participar, para o eXercíciO -das atividades previstas nos seus
estatutos sociais, de sociedades que tenham por objetivo a
distribuição de_ gás combustível, existente ou que venha a
se constituir. -· ·
_ Então, aqui eStamos pedindo autorização para que a Petrobrás venha a constituir outras entidades em que o capital
do Estado esteja presente.
O segundo ângulo: Sr. Presidente, se de um lado verificamos que a privªtiJ:ação atinge setores que o Governo quer
e não atinge se:tófes que o Governo não quer, levanto uma
dúvida com relaÇão a esse projeto.
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Parágrafo único. A participação nas sociedades mencionadas neste artigo ficará na dependência de autorização fundamentada do Conselho Nacional do P~!róleo. _
.
Art. 2~ Esta lei entra ein vigor na data de sua publicação.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário. -

A Constituição diz, no seu art. 37:
"A administração pública direta,_ indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes Ça União, dos Estados, do Distrito Federá! c dos M~ncípios obedecerá
aos princfpios de legalidade, jmpessoalidade, moralidade, publicidade e, também ao seguinte:
XIX -somente por lei específica poderão ser criadas empresa pública, sociedade dé economia mista,
autarquia ou fundação pública:
XX- depende de autorização !igislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas
no inciso anterior, assim corria a pã-rfídpaçao de qualquer delas em empresas privada."
Ora, Sr. Presidente, vein a Petrobrás-_pedir um- cheque
em branco, autorização--para -participar de empresa~ _que ela
não sabe como se_ vão constituir, visando a utilização do gás.
Na verdade, de acordo com o art. 37, itens XIX e XX
da Constituição, Pctrobrás estava obrigada a enviar a esta
Casa um projeto de lei pedindo autorização para participar
da empresa tal, que será em tal lugar, conti_tu_ído de_51se_ modo
etc.
Eu não sei, mas levanto essa dúvid~- c fa,ço um~ interrogação e repito: primeiro, verificamos ·que 3 pfiVatizaÇâ6 não
é tão privatização assim. Tudo bem! Endosso ess:a decisão
da petrobrás e sou-lhe solidário. Co_m _relação a esse item,
felicito a Petrobrás. Agora, com relação ao 2" item, tenho
minhas dúvidas. A Constituição, no seu art. 37, incisos XIX
e XX, é claríssima: podemos dar uma autorização passando
por cima de àrtigo_-(li--Constituição ou ternos que esperar
que a Petrobrás diga qual é a companhia, qual é a sociedade
que quer formar, envie o projeto a esta Casa e o aprovamos?.

li)

.

~-~-

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro).:.__ Item 12:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n' 89, de 1990 (n'. 3.633/89, na Casa de ori·
gem), que dá a denominação de Presidente Juscelino
Kubitschek de Oliveira à Rodovia BR-364, tendo
PARECER, sob n'401, de 1991, da Comissão
-de Serviços de Infra-Estrutura, favorável nos
termos do substitutivo que apresenta.

A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordinárias para recebimento de emendas, nos termos do art. 235,
II, d, do Regimento Interno.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
Em discussão o projeto e o substitutivo, em turno único.
(Pausa.)
__Não havendo quem peça a palavra, encerro a.discussão.
Em votação o substitutivo, que tem preferência regimental.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica prejudicado o projeto.
A matéria vai à Coffiissão Diretora a ffffi ·de Ser redigido
o vencido para o turno suplementar.
É o seguinte

o substitutivo aprovado:

EMENDA W l·CI (SUBSTITUTIVO)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Continua em
ciscussão o projeto. Não havendo quem peça a palaVra, encerro a discussão.
Em votação.
Os-Srs. Senadores que o aprovam queiram· permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai ã sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 27, DE 1987
(N• 8.331186, na Casa de órlgeni)
. ~
(De iniciativa do Sr. Presidente da República)
Autoriza a Petróleo Brasileiro S.A. - (PETRO·
BRÂS) e a Petrobrás Distribuidora S.A. (BR) a, nas
condições que estabelece, participarem do capital de
outras sociedades.
O Congresso Nacional decreta:
Art. i' Ficam a Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÀS e sua subsidiária Petrobrás DiStribUidora- SI A - BR,
constituídas nos termos da Lei no 2.004, de 3 de outubro
de 1953, autorizadas pitrticipar, para o e_xercício"das a_tividades previstas nos seus estatutos sociais, dó cápital de sociedades que tenham por objeto a distribuiÇão de gás combustível, existentes ou que venham a constituir-se.

a

"Ao Projeto de Lei da Câmara n• 89, de 1990
(n' 3.633·8, de 1989, na origem), que "dá a denomi-nação de Presidente Juscelino Kubitschek a Rodovia
BR-364."
Art. 1"' Fica denominada Presidente Juscelino Kubitschek a Rodovia BR~364.
Art. 2"' O P9der Executivo providenciará a sinalização,
em todo o seu percurso, através de placas, com o nome do
ex-Presidente.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
~rt. 4? ~e.vogam-s~ as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item I<Í:
Discussão, em turno único, dCi Pi-ojeto de Lei da
Câmara n• 98, de 1991 (n' 160/91, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que dá nova
redação a dispositivos da Lei no 2.180, de 5 de fevereiro
de !954, que dispõe sobre o Tribunal Marítimo, alterada pelas Leis n•' 3.543, de 11 de fevereiro de 1959,
5.056,de 29 de junho de 1966, e pelo Decreto-Lei
n"' 25, de lo de novembro de 1966, tendo
PARECER favorável, sob n• 492, de 1991, da Co·
missão
--de Constituição, Justiça e Cidadania.
A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordinárias para o tf:cebiinento de emendas, nos termos do art.
235,
d, do Regimento Interno.

n:
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Ao projeto Õão foram Oferecidas emendas.
Em discussão o projeto, em turno -único.
O Sr. Marco Maciel..:_ Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Tem a palavra
o nobre Senador.
__ _ ________ _
O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Para discutir.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,

~
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_
§ 5~ Quando na ativa, haverá transferência para
a inatividade:
-·
-- ·
·I -do Presidente, após 2 (dois) anos de afasta·
-mente, sendo agregado ao respectivo Corpo no período
anterior a esse prazo;
I I - dos Juízes Militares, logo após a nomeação,
na forma da legislação em vigor.
.. ........................................... ....... ................. .
"Art. 3~- ......... , ..................... ~-·········--,-_....... ..
§ 1' Os suplentes dos Jufzes Militares serão Ofi·
ciais inativos da Marinha.
-

_

~

na condição de Líder do Governo e do PFL, gostaria de mani_- .
festar nossa posição favorável à aprovação do referido projeto,
que ocorre num dia muito significativo p-ara a ~ã:tinha,_ que
é quando se comemora o Dia de Tamandaré.
Ait. 29 Esta lei entra em -Vigor na data de sua publiPor outro lado, Sr. Presidente, tt;!gistro que_ esse projetO:,
de alguma forma, vai permitir que se façam a_s adaptações cação.
Art. 3~ Revogam-se as disposíÇões em contrário.
necessárias ao funÇíonãmento do Tribunal Marítimo.
Por isso, noSso voto é favorável.
O SI!._!'RESIDENTE (Dirceu Carneiro) -~Item 15:
o SR. PRESIDENTE (Dirceu CarneiroT- Em votação
PROJETO DE LEI DA CÂMARA ,
o projeto.
W99, DE 1991_
~

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 98, DE 1991
(N• 160/91, na Casa de origem)
(De iniciativa do Senhor Presidente da República)
Dá nova redação a dispositivos da Lei n~ 2.180,
de 5 de fevereiro de 1954, que _"dispõe sobre o Tribunal
Marítimo", alterada pelas Leis nd'l 3.543, de 11 de feve~
reiro de 1959, 5.056, de 29 de junho de 1966, e pelo
Decreto-Lei n• 25, de 1• de novembro de 1966.
O CongressO Nacional decreta:
_
Art. 1<:> As alíneas a e b, do § 1", a alínea a do § 29
: o § s~ do art. 2~', bem como o § 1" do art. 3". da Lei n~
.. 180, de 5 de fevereiro de 1954, que "dispõe sobre o Tribunal
iiarítimo", alterada pelas Leis n1' 3.543, de_l~ _4_~Jevereiro
le 1959, 5.056, de 29 de junho de 1966, e pelo Decreto-Lei
,9 25, de 1~ de n.ovembrp de.1966, passam _a vigorar com
seguinte redação:
"Art. 2" -~~-~~-_..... ,...............~·········~•··~-.-~ .• u.
a) um Presidente, OfiCial-General do Corpo da
Armada da ativa ou na inatividade;
-- --b) dois Juízes MiHtares, Oficiai~- d,e Marinha, na
inatividade; e
'••••

•••••••-••~~-•••··~··~~·••~··•--•n••••~•••---·~

§ 19 O Presidente do Tribunal Marítimo, indica~
do pelo Miriistro da Marinha dentre oS Oficiais~Ge~
nerais do Corpo da Armada, da ativa ou na inatividade,
será de livre nomeação do Presidente da República,
com mandato de 2 (dois) anos, podendo se'r reconduzido, respeitado, porém, o limite de idade estabelecido
para a permanência no Serviço Público.
§ 2' ················································-···· ....
a) para Juízes Militares, Capitão~de-Mar~e-Guer~
ra ou Capifão~de~Fragata da ativa ou na inatividade,
sendo um deles do Corpo da Armada e outro do Corpo
de Engenheiros e Técnicos Navais, subespecializado
em máquinas oU casco.
·

Discussão, em tutnõ único, do Projeto de Lei da
Câmara n' 99. de 1991 (n• 161191, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que dá nova
redação ao art. 184 do Código Penal (Dependendo
de Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania).
Solicito -ao nobre s·enadQr Elcio Alyares o parecer da
Comissão de ConstitUição, Justiça e Cidadanía.
O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES.Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, esto~ aqui representando, a pedido, o Senador Cid Sabóia de Carvalho, que
deixou um alentado parecer sobre a matéria, que eu gostaria,
no momento, de incorporar à minha fala e trazer ao julga~
mento dos eminente senadores., _Realm_e_nt~. conforme salien~
tou o Senador Cid Sabóia de Carvalho, é u_m estudo alentado,
que examina o ProJeto de Lei n'-' 161/91, do Põder Executivo,
tendo a Comissão de Justiça e Redação da Câmara_ dos_ Deputados, pelo voto vencedor do Relator, entendido que as dispo~
sições adjetivas do projeto não mereciam acolhida.
Então, adoto por inteiro o relatório do Senador Cid Sabóia de Carvalho, que peço seja incorporado à minha fala,
·com as razões jurídicas ex:j::>endidas no brilhante trabalho, por- qu-e, na verdade, estou representandO S. Ex~
Diz o relatório:
Ao examinar o Projeto de Lei n• 16J/91, do Poder Executivo, entendeu a COmissão de ConstituiçãO Justiça e de Redação da Câmara dos Deputados, pelo voto vencedor do Relator,
~que as disposições adjetivas do proejto não mereciarri acolhida, eis que
" ... ao estabelecer regras processuais para apuração de tais delitos, o projeto reproduz diligências já
disciplinadas no Código de Processo PenaL."
Na realidade, entendeu o Deputado Ibrahim _Abi~Ackel
que o_art. 2~ e os§§ 1~. 29, 39 e 4~ do art. 39 do projeto
eram desnecessários, conforme fazem claro não apenas seu
relatório, como entrevista concedida ao Jornal do Vídeo, de
28-5-91, em que afirma:
"O Código de Processo Penal já estabelece aquilo
que é amatéria dos arts. 2~ e 39 do PL n 9 161191, e
-_ c~-essas- normas não precisam ser reproduzidas em cada
nova lei."
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A Justiça Criminal é apenas de raro em raro acionada
Pensamos, pois, que o texto_ proposto pelo Executivo
em razão de delitos contra a Propriedade IntelectuaJ e, por deve merecer acolhida e, mais, que pode ser ainda aperfeiisso mesmo, até os mais experimentados advogados podem _çoado. De início, vale observar que a pena pecuniári~ não
ser traídos por aquilo que parece óbvio:_ a autorictade policial se deve referir a valores em dinheiro, utilizando-se, tão-sopode tomar as-providêncías de rotin~, "sponte sua''. Há quem mente, a expressão "e multa", de modo a compatibilizar o
divirja, uma vez que os arts. 524 e 530 do Código de Processo texto como o disposto no art. 49 do Código Penal, na redação
Penal cuidam, exatamente, do processo e--do julgamento dos que lhe deu a Lei n' 7.209, de 11 de julho de 1987.
crimes contra a propriedade imaterial .. , determinando
Quanto â compatibilização da nprma penal com a lei
«A diligência de busca e apreensão serã realiz<ida , civil, à expressão "intuito de lucro" deve seguir-se "dir_~to
ou indireto", conforme art. 73 da Lei n' 5.988n3.
por dois peritos nomeados pelo juiZ... ''
Por outro lado, receamos que a ampla liberdade conferida
Parte da doutrina, e a quase totalidade da jurisprudência, ao Juiz pela parte final do § 5' do art. 3' do projeto possa
reconheceram que, com a modificação sOfrida pelos arts. 184 ensejar a inVoCação de inconstitucionalidade, a teor do que
e 186 do Código Penal, por força da Lei n' 6.895/80, as normas dispõe o inciso XXXIX do art. 5' .da Constituição Federal.
dos arts. 524 e seguintes do CPP deixaram de ser aplicáveis Por isso mesmo, propomos sua substituição pela pena prevista
quando o delito fosse de ação pública, caso em que a "sede na alinea b do inciso XL VI, do mesmo art. 59 da Iex fundamatérias" seriam o Título II do Livro I e os Capítulos I e mentalis, na forma do que prescrevem, entre outros, o art.
III do Título II do Livro I, tudo do mesmo Código de Processo 35 da Lei n' 4.771/65 (Código Florestal), o art. 1' da Lei
Penal. É o que afirma Antônio Chaves, em artigo publicado n' 3.264, de 1' de junho de 1957, o art. 1• da Lei n' 3.502,
no O Estado de S. Paulo de 7 de junho de 1981, pág. 58:
de 21 de dezembro de 1958, o parágrafo único do art. 335
"Mas, positív3da a infraçáo, não há mais que da Lei n' 4.737, de 15 de ítilho de 1965 (Código Eleitoral)
aguardar, como antigamente, a iniCíã.tiva do interes- ·e o art. 6' do Decreto-Lei n' 1.060/69, cam i redação que
sado e a sua opção entre a via, cfvji_ e_ _a_ criminal:· a lhe foí dada pelo Decreto-Lei n'.L184, de 12 de agosto de
diligêl\cia, na grande ffiaioria dos casos, caberá à autori- 1971.
Cumpre ainda observar que não apenas -a locação ou
dade policial, com a jâ ·analisada-aiJiplitud_~_ de_l,\tribui7
troca
de bem intelectual produzido ou reproduzido com infrações, outrora pre_rrogativa exclusiva do Poder Judiciáção de direito autoral configura violação. A aquiSição de um
rio" (giifamos). original ou cópia de obra intelectual não investe o adquirente
Entretanto, não menos abalisado é o magistério de Paulo de nenhum dos direitos patrimoniais do autor (art. 39 da
José da Costa Jr. que, em seus recentíssimos Comentários Lei n~ 5.98Bn3). Assim, se alguém adquire um disco, este
ao Código Penal, Parte Especial, vol. 3~ edição Saraiva, pág. s6 fato não o autoriza a utilizá-lo em radiodifusão, sem prévia
14, ao analisar a ação penal relativa à violação prevista na e distinta autoriza_ção. Da mesma forma, a aquisição de um
disco somente permite ao lojista revendê-lo para uso privado
Lei n"' 6.895/80, afirma, peremptoriamente:
do comprador, não estando autorizada sua locação, conforme,
"A ação penal tem rito próprio, descrito no art. aliás, fica claramente estabelecido na frase de reserva que
524 usque, 530 do Código de Processo Penal."
consta de todos os exemplares colocados no mercado. Vale
A divergência doutrinária teria, necessa.riamerite, que re- citar, a propósito, 6 a:rt. 35 da Lei n"' 5,.988/73, que reza:
fletir-se na jurísprudência. A 2• Câmara Criminal do Tribunal "As distintas formas de utilização da obra intelectual são indede Justiça de São Paulo, em 6 de junho d_U28S_(RT 632, pendentes entre si". Por isso mesmo, caberia um § 3"' adicional
pág. 293/5), pelo voto de seu presidente e relator, o Desem- ao art.184, contemplando esta hipótese, que também constitui
bargador Renato TD:Ui, cassou ha_beas corpus concedido por Uma violação de ordem patrimonial a que se refere, aliás,
o mesmo Paulo José da Costa Jr., liv. cit., vol. dt., pág.
juiz singular que mandou trancar inquérito policial fundado
11, ao criticar- com muita injustiça, vez- que; â -época, a
no§ I' do art. 184 do CP, por entender que
forma de violação não era conhecida - os autores da Lei
"A reprodução de ~~~-~ofonograma para fins de n' 6.895/80:
comércio sem aritoiizaÇão do produtor, caracteriZa, em
"A miopia do legislador brasileiro de 1980 não
tese, o delito de violação de direito autoral, que se
previu que, dentro em pouco, iriam ser utilizados raios
processa mediante ação penal pública, incondici_onada~
laser na fabricação de discos._L Conseqüentemente, poa teor do art. 186, in :fl:~e, do CP, devendo a autoridade
dem eles ser locados, sem que incorra o locador em
policial, ao tomar Conhecimento da noticia criminis,
sanção alguma, embora esteja de algum modo a violar
instaurar o inquérito, procedendo à b:usca e apreensão,
os direitos do produtor."
consoante a norma do art. 240 do CPP, e não segundo
Por
fim, e considerando que o direito do autOr da obra
o art. 525 e seguintes que se referem aos delitos contra
a propriedade imaterial que se_ processam mediante inteleçtual, por sua natureza, JX>de ser vulnerado, simultaneamente, e em lugares os mais diversos possfveis, e· que por
queixa. H isso mesmo é regra a gestão coletiva desses direitos, conforme
A mesma 2• Cámara Criminal do TJ de São Paulo decidiu prevêem os arts. 103 e seguintes da Lei n 9 5.988173, pensamos
em sentido idêntico, em 15 de fevereiro d!! -1990, no Recurso ser conveniente agregar-se um novo art.go 49 ao projeto, renuCrinlfnal n" 72 458-3, só que, desta vez, por maioria, ·numa merando-se os artigos subseqüentes, autorizando expressademonstração inequívoca de que a controvérsia subsiste. Por mente as associações de titulares de direitos e aquelas menciotud_o isso, não constitui bis iri ide~_ a proposta contida nos. nadas no inciso XXI do art. 59 da Constit!!iç~o Federal a
arts. 2"' e 3" do projeto, que configuram quase que uma "lei atuar como assistentes no proCesso de aptifii.Ção e julgamen-to
interpretativa''
dos crimes a que se referem os §§ 1" e 29 (e, a partir de
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muitO- breve, e-s-peramos;-cf § 3°) do art.. 184 do CP, VistO ------- ~Art:· 5"- Ao. constatar a prática de infração prevista rios
se tratar. em todos esses -casos, de ação penal pública. Esse parágrafos do art.184_do_Código Penal, a autoridade policial
acrésdrilo geraria; tàrii.béiil, Por si-só',--a neceSsidade de uma procederá à apreensão da produção ou reprodução criminosa,
---- _-- _- · _-- ------ - --em sua totalidade. juntamente com os equipamentos, sUportes
pequena·atteração no art. 186.
Por todo_ o. e~posto, ofel-ecem.os à -consi,deraç_ão o substi- e materiais ~ue possibilitaram a sua existência.
§ 1~ À ocasião da apreensão será lavrado termo_corres. --- - tutivo em ·anexo. pobdente, contendo a descrição dos bens apreendidos e infor.
SlJBSTlTUT!YO.AO.~ ~,.,
__c mações sobre suas origens, testemunhado_ por duas ou mais
PROJETO DE LEI N• 161, d<;._l')jll
pessoas _idôneas.
Dá nova_red_a_ção_aos §§ Pe 2odo art.184 do Código
§ 2\' Conseqüente à apreensão, será realizada perícia
PenaJ,acrescenta-lheum§3~,alteraoart.I86doéódigo sobre a produção ou reprodução criminosa apreendida, por
Penal e estabelece normas para a apuração e julgamento perito oficial ou, na falta deste, por pessoa tecnicamente habilidos crimes previstos nos §§ lo, 2~ e 3o do mencionado tada, que será traduzida em laudo re_spectivo.
art. 184 do Código Penal.
§ 3' Os bens apreendidos, inclusive a produção ou re0 CorigreSso_Nacjpnal decre~a: __ ___ --'-. ·-- ____ -·-· ___;,produção-criminosa:, ficaráó so~ custódia poli~i~l, e_ os corr:_sArt. 1<? Os__ §§ p e 29 do art. 184 do Decreto~ Lei n" _ J'~~dent~s Jen1_1~s de apreensao e laudo pcnctal mtegrarao
2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código-Penal, pãssam a 01 ~_quér!to pohctal. .
.
.
. .
. ..
vigorar com a seguinte redação:
_ -§ ~-- _ Ao encammhar o mquénto ~ohcial ao Ju~tctáno,
- - a.-:autondade colocará os bens apreendtdos e custodtados à
"§ 1'? Se a violação consistir na __r~produção por disposição do Juiz competente.
qualquer meio, com intuito de lucro direto ou indireto
§ 59_ Em caso de condenação, ao prolatar a sentença,
da obra húelectual, no tqçio_ÇJ.!__~fll__p-ª!:_1e~El--~-l!_~Q!:_Í_: _o_ J_l.!i,z _d_ete_r:miQ._a[á _a destrlJ,iÇ~9- çi~_produção ou reprodução
zação expressa do a_ut_or 01,1 de __ quem o represente, ou criminosa, e determinará o perdimento dos equipamentos
consistir na reprodução de fo.o_ograma ou vid_~ofono- apr~endidos e~ favor da Fazenda Nacional, que poderá desgrama, com intuito de lucro ~dire_tq _ou in,d)+,~t_o, sem truí-los ou doá-los em favor de instituições oficíais de ensino
a autorização do produtor ou de quem o represente:
ou de assistência social.
Pena- reclusão, de um a quatro anos, e multa."
§ 6'? As associações de titulares de direitos autorais po·
"'§ 29 Na mesma pena do parágrafo anterior·in~ d_erão, em seu próprio nome, funcionar coinõ assiStentes da
corre-quem vende, expõe à venda, aluga, -intrOduz nO acusação nOs Crimes p-revistoS_ ·nos parãgrafos do artigo 184
país;-adquite, OCUlta, emprestá, trnca ou tem em depô· do Código Penal, quando praticados em detrimento de qualsilo, com intuito de_ lucro direto .ou jndireto, original quer de seus associados.
ou cópia de obra_intelectual, fonograma ou videofonoArt. 7~ Esta lei entra em vígor na data de sua publigrama, produzidos ou reproduzidos com violação de cação.
direito autoral."
Safa das Comissões,
de
de 1991.
Art. 2' ·Fica"aciescentaâo um§ 3" do art. 184 do Decre- .. .O S~ •. PJ!~SIDENTE (Dirceu Carneiro) - O parecer
to-Lei n~ 2~848, de 7 de dezembro--de 1940, Código Penal, conclui favoravelmente à matéria, nos termos do substitutivo
_que oferece.- ...
- com a seguinte red_ação: _
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão
"§ 3.9 _Se~a violação.consist~r oa tz:q~ O!J, e~prés~
timo, com intUito· de lucro direto ouj_ndire~Q. qu nQ do projeto e do_substitutivo, em turno único. (Pausa.)
Nao havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
aluguel, de obra intelectual, sem autorização do aUtor
Em votação_o_ substitutivo, que tem preferência regimen~
ou de quero o represente, ou de fonograma ou Videofonogrªma_, s_em autorização do_ produtor ou de quem tal.
Os Srs: Senadores que o aprovam queiram permanecer
... ~. _--_ -____ ___ _
o represente:
- ---Pena- detenção, de seis mesesJldois ~no5, e mul- sentãâos. (Pausa.)
·Aprovado.
ta."
Ficã- prefUdiCa:do o projeto.
9
Art. 3 o- "à.rt. 186 do Decreto-Lei n~_· 2.848 _de J_ de - - ;A matéria Vai à COmiSsãO Diretora a fim de ser redigido
dezembro de 1940, Código Penal, pássa a viiiôfaf~;Oitl a segUin: ---~ vencido para 0 turno suplementar.
te redação:
· ·
· ·o SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 16:
''Art. 186_._ Nos_crime_$ previstos-· neste- Cápítulo
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
somente se procede mediante queixa, salvo quando,
Legislativo n' 16, de 1988 (n' 21/88, na Câmara dos
praticados em prejutzo de entidade de direito público,
Deputados), que aproVa o texto da Convenção n" 140,
autarquia, empresa -pUblica, sociedade_ de economia
da Organizãção Internacional do Trabalho- QIT, so~
mista ou fund_ação instituída pelo Pode_r Público_, e nqs
bre a licença remunerada para estudos, adotada em
casos previstos nos parágf~fos do art. 184 dest~ lei~:·
Genebra, em 1974, durante a 59• Reunião da Confe~
!ência liifethacional do Trabalho, tendo
Art. 49 A- apuração e julgamento dos- crimes _especifiPARECERES, sob n• 470 e 471, de 1991, das
cados nos parágrafOs do art. 184 do Decreto::.Lei hif' 7._848_
CoÍnissões-- --·
·
·
de 1940, Código Penal, reger-se~á pelo disposto no Decre_ :-de C~m.stituisão, Justiça e Cidadania, pela consto-Lei n' 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo
thllcióilãlidade; e
· ·----- -·
Penal, especialmente o seu Tftulo II do Livro I, e os Capítulos
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional, favoI e III do Título I do Livro II, e pelas normas previstas no
ráveL
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A Presidência esclarece ao Plenário ·que a matéiiã. ficou
sobre a mesa durante cinco sess6es ordinárias, para o recebimento de emendas, nos termos do art. 235; II, d, do Regimento Interno.
Ao projeto não foram oferecidas emen'das.
·Em discuss-ão o projeto, em Turno úrifco._ (Pausa.)_
Não havendo quem peça apalavra, enceJ;'I'o ~discussão._
Em votação o projeto.
-~- Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora pafa a redação final.
O SR. PRESIDENTÉ (Dirceu Carneira)_,_.:. Ite~ 17:
DiscUssãõ, em turno-_úriíco, do Prójeto de Décreto
Legislativo n' 17, de 1988 (n' 23188,_ naCâmara dos
Deputados), que aprova -O" texto do Acordo sobre Prevenção, Controle, Fiscalização e Repressão ao Uso Indevido e ao Tfáfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotr6picas, assinado com a República do Paraguai, em Brasília, a 29 de março de 1988, tendq
PARECERES, sob n~ 466 e 467, de 1991, das
Comissões
-de Constituição, Justiça e Cidadania, pela constitucionalidade; e·
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional, favorável.
A Presidência esclarece que a m,atéria fjcou sobre a mesa
durante cinco sessões ordinárias _para o recebimemo dÇ: emendas, nos termos do art. 235, If, d, dO R.egi!D~nto Iriterno, _
Ao projeto não foram oferecidas emenda..s.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
- _
Os Srs. Senadores que q ·aprO\iain-queiram perinanecer
sentados. (Pausa.)
.
·_
__
Aprovado.
A matéria vai ã Comissão Diretora pata ã redação final.
O SR. PRESiDENTE (Dircéu Carneiror~ Item 18:

de

Decreto LegiSDiscussão, em turno único, do ProjetO
lativo n' 112, de 199! n' 350190, na Câmara dos I>eputados),
que aprova o texto da Convenção Intema~ional para Segurança de Contêineres, assinado em Genebra: em 2 de dezembro de 1972, bem como as emendas de 1983 aos Agexos I
e II que integram a ConVenÇão, tendo
-PARECER favorável, sob n' 408, de 1991, da C o·
missão
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
.- _,_
A matéria vai ã Comissão Diretora para a redação final.

o SlCPRESIDENTE (Dirceu Carneiro)~ Item 19:
DiscusSão, em turno único, do PiOjeto de Decreto
Legislativo n' 115, de 1991 (n' 349190, na Câmara dos
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Deputados), que aprova o texto do Acordo de Cooperação Econômíca e Tecnológica, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Popular da China, em Brasília, em 18
de maio de 1990, tendo
PARECER favorável, sob n' 410, de 1991, da Co,
missão
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Em disçussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Sen~dores que o ã.provam·qüeiraln permanecer
sentados. (Pausa.)
·Aprovado.
· ·.·.
A matéria vai ã Comissão Diretora para a redação fin'!I.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Item 20:
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 220, DE 1991
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado n' 220, de 1991, de autoria do Senador Nelson
Carneiro, que isenta de contribuição para a seguridade
social a entidade beneficente de assistência social que
atenda aos requisitos que menciOna. (Dependendo de
parecer da Comissão de Assuntos Sociais.)
SoliCito ao nobre Senado i Afmir Gabricif o Parecer daquele órgão técnico.
O SR. ALMffi GABRIEL (PSDB- PA. Para proferir
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, S~s. Senadores, a Comissão de Assuntos Sociais eXaminou a propositura
do nobre Senador Nelson Carneiro e concluiu que a mesma
tem respaldo na Constituição, na medida em -que já ~e prevê
que as associações ffiantrópicas possain trabalhar de maneira
cbiljUrita e artkulada Com o setor público, no sentido de presta_x: _assistên,çia àquelas pessoas que não tenham condição de
se manter.
-A idéia central, na Constituição, é de qu·e mio cabe- aÕ
Estado realizar a totalidade das ações ligadas ã assist~ncia,
e _que pode e deve utilizar-se de todas _aquelas organiza.ções
que, não tendo fins lucrativos, devam buscar, de toda maneira,
o mesmo fim de reduzir as dificUldades da população carente.
Nesse sentido, a lei que trata dos benefícios da Previdência Social já prev~, pelo art. 55, a cobertura daquelas
instituições que pres~a.m esse serviço no sentido de não cobrar
delas o que se chamaria de contribuição patronal. Mas o texto,
apresentado pelo Senador Nelson Carneiro, aperfeiçoa, na
medida em que impede que essa isenção possa ser usufruída
pelas instituições que participem, mas não executem as i:!:_ÇÕefo
compensatórias para essas Instituições.
_
Dessa maneira, louvando a iniciativa do Senador Nelson
Carneiro, nosso parecer é favorável nos seg_ui.ntes te_rmos:
De autoria do eminente Senador Nelson Carneiro, o projeto de lei sob exame pretende estabelecer normas de regulamentação da isenção de _contribuição patronal para a seguridade social em favor das entidades filantrópicas, com fundamento no § 7' do art. 195 da Constituição Federal.
Apresentado à apreciação- desta cas-a em IS de- junho
do corrente ano, a proposição, _como.Iessalta o al!_tor_e_w. sua
jtistfffCãÇã"ó-,-viSaVa;-piíiriitlV3.ffiel:tú~, a cÕnferír aplicapil_idade
e efiCácia ao dispositivo constitucional mencionado, o qual,
naquela ocasião, permanecia carente de disciplina legal a nível
infraconstitucional.
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Com a promulgação da Lei n" 8.212, de 24 de julho de
1991, que dispõe sobre a organização da Segurídade Social
e o respectivo plano de custeio, a matéria vefSada no projeto
sob exame passou a receber o tratamento_ regulamentar perti~
nente, a teor do art. 55 do referido díploma legal.
Caberia, pois, -ein pior do contínUO ãperfeiçoamento da
ordem jurfdico-norm_~tiva, e:Xãri:iinar a oportunidade e conveniência de _se incorporar ao texto- Vigente apfimorament6s
extraídos da proposição que ora nos cumpre apreciar,
Prima facie, verifica-se que o conteúdo do projeto do
Senador Nelson Carneiro reproduz, em grande parte, o texto
que, aprovado pelo Congresso Nacional, viria a se_ consubstanciar no art. 55 da Leio" 8.212!91. ~
·· -·
O exame detido da proposição, entretanto, revela que,
em dois aspectos, a norma se diferencia- do texto em vigor,
dispondo de forma mais precisa e adequada so_bre os tópicos
que busca disciplinar.
o prime"iro deSses aspectos e- tratado iiõ- inCiso V do art.
l 9 do projeto, que propõe ae:xigêridade que a entiâãdebeileficiáriada isenção destine, no 'mínimo, a to-talidade do montante
das contribuições sociais rião recolhidas ao atendimento gratuito e indiscriniinado de suas finalidades. Este requisito, que
constava da proposta original do Governo, foi supiimido durante a tramitação da matéria na Câmara dos Deputados,
com evidente prejuízo para a eficácia e consistência do texto,
eis _que o requisito suprimido constitui, ao mesmo tempo,
fundamento e decorrência lógica da isenção que se propõe
regula~entar.
__
_--_ __ __ _ _ ___ _,-~ --=-- ,---0 segundo aspecto reside no parágrafo único do_art. 19
do projeto, cuja redação é substantivamente mais precisa e
adequada do que aquela de que foi revestido o § 29 do art.
55 da Lei n' 8.212!91, que reza:
"§ 29 A isenção de que trata este artigo não
abrange empresa ou entidade que, tendo personalidade
jurídica própria, seTa mantida -por Outra que--esteja rio
exercício da isenção."
- O objetivõ- do preceito é coibir frãude muito Cámum,
que consiste em estender-se o benefícío da ísenção a entidades
que, embora sejam ligadas à beneffcerite, não pree-nchem os
requisitoi;""para a isenção.
-- --- ·
A redação proposta no projeto sob_exame corrige_ a impropriedade do atual texto legal, já que as entidades que
comumente se irrogam (indevidamente) o direito ao benefício
são- fmantenedoras das entidades efetivamente beneficentes,
ao invés de_serem fmantidas por estesl como con-sta da hipótese
de vedação contida no texto ora vigente. _
Em face do exposto, e pot recOnhecei-mos que, nos aspectos mencionados, o projeto em exame confere Sígilificà1ivos
aprimoramentos aos critérios legais de outorga -~-a isenção
às entidades beneficentes de assistência sdcíal, somos pelo
acolhimento do Projeto de Lei do Senado n9 220; de ~991,
na forma do seguinte substitutiVo: PROJETO DE LEI DO SENADO N' 220, DE 1991
(SUBSTITUTIVO)
Modifica a redação do art. 55 da Lei n• 8.212,
de 24 de julho de 1991,
~Art. 1o O inciso V e § 2' do art. 55 da Lei n' 8.212;
de 24 de julho de 1991, passam a vigorar com a seguinte
redação:
_ ______
"Art. 55: .............. ~.............. _, ............- ............. .
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_V- de.stine, no mínimo, a totalidade do montante
das contribuições soci~is n~o recolhidas ao_atendimento
' giatuito e indiscriminado de suas finalidades, aplicando
integralm_~~t~ o eventual result~do pperacional na maM
_nutenção e :desenv9lvimento de seus o~jetívos institucioi:tãis, apresentando anualmente ao Conselho NacioM
nal da Seguridade Social relatóriO CirCU:riStaitciado de
suas atividades.
§ 1'

....................................................... ..

§ 29 A, isenção de que trata este artigo só poderá
ser concedida à entidade requerente, não se estendendo
a outras que tenham personalidade jurídica própria,
mesmo lig~das direta ou indiretamente à requerente."

É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O parecer
conclui favoravelmente ao projeto, nos termas do substitutivo
que oferece.
Em discussão o projeto e o substitutivo, em turno únicó.
(Pausa.)
~~
~
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação o substitutivo, que tem preferência regimentaL
O Sr. Marco Maciel -Sr. Presidente, peço a palavra
para enCarriinhar a votação~
o SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Conceao a
palavra ao nobre Senador.
O SR, MARCO MACIEL (PFL- PE. Para encaminhar.
Sem revisão do orador.) -$r. Presidente, Srs. Senadores,
gostaria de dizer a V. Ex~ e ao Plenário_ que vamos votar
favoravelmente_ à aprovação do projeto, que-r pelo alcance
social, de in1CiãtíVã de um dos mais llusties- nlembros desta
Cãsa, o Senador Nelson Carneiro, quer pelo subsiítútivo ·qUe
vem de ser oferecido pelo nobre Presidente__da Comissão de
Assuntos Sociais, Senador Almir Gabriel.
Desejo, todªvia, Sr. Presic!_ente, em que pese_ o substitutivo, dizer a V. EX~ e ao Plenário ·que tenho dúvidas se essas
medidas, preconizadas no projeto, não estão amparadas, devi~
damente, na nova legislação, na Lei de _Custeio e Benefícios
da Previdência Social. De_ toda maneira, como __a matéria,
uma vez aprovada no Senado Federal, irá à Câmara dos Deputados, acreditamos-que esta questão, na outra Casa do Con-gresso, poderá ser melhor esclarecida. Daí por que- fazendo
essa ressalVa que gostaria de deixar exp1ícita neste instante
-vamos mais uma vez, manifestar a nossa posição favorável
à aprovação do projeto.
O Sr. Almir Gabriel- Permite-me V. Ex~ uma aparte?
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)..:..~Nobre S~ena
dor, a Presidência esclarece a V. Ex~ que, em encaminhamento
de votaçãO, não São permitidos apartes.
---Em ·votação ó substitutivo, que tem preferf:ncía regímentaL
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
---:-: -·~provado o substitutivo, fica -ptejüdicado o projeto.
·~-- -~Â)l)(t_éf!(! y~i .~.~ÇQplj~~M-J)íre~pfà :a, fi~ Q~ ~er .r~digido

o _v_encido_para o turno suplementar.

9.4ló

Sál:>~do

DI},RIÜ DÓ CÓN.GRESSONACIÜNAL (Seção ii) .

H

Dezembro de_ 19Jl .

O Sr. Jútahy MagalÍtães~Sr. Présidente, peço apalavra
pela ordem. __ _
_
Senado n' 385, de 1991-Complemeritar, âe autoria da
- ·o SR. PRESIDENTE (Dirceu Cirneíio)-'-- Concedo a
Senadora- MarlUce Pi!lto, _cjue 'prorrog;~ a'Vigêhcia da palavra ao nobre Senador.
Lei. Complementar n' 62/89, até. 31 de dezembro. de .
OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela or1992 dã novaredação aOs-§§ 2~>.e:3~-do art. 2(1, art.- dem. __.Sem_r~vjsão_Qp_Qr~JiqrJ _;__-;5!-_:f'resi_qei_l_t~..:-q~eql·n~~t?,
3'i'.e_ anexb- úiikà, tendo
__ _
. _ _ _ foi reéensead_Q_ pode_--_Vãtãr?_ -EU perdi minha Cidadania;· Não
PARECER, sob.n• 525, de 1991; da Comissão
fui recenseado.
-de Assuntos E<:<>nôlidcos favorável, nos iermos . O SR •. PRESII)ENTE_ (Diroeu.Catn:eiror-=- Desde que
' .de Sú-~stitut~vo, que Oféréce. - .
-.-·eS:ieja n_õ ~xerdcio da cidadaiíia convencional, pode votar.
·Em··disCÜssão à frrojeto e·o SUbSti"futiVo,_êrrl· turno-único.
··o·-sr; M:a·rêo M·aael~:..._-s·r.- fr_iSíderité~ -pelo a palaVra
· ·
'
pela ordem. · ·
·· . ·
. ..
.
.
(Páusa.) .
.
· ··
o SR. PRESIDENTE {Dirceu Carneiro)- Item 23.
de Le('d o
.
Discussão, em tui'no" único, do P rojeto_

e

tal.

~!o~~~~~~~~ 'k~;hld'u~f~o: ~:~a~;~ ;~e%~~~~~~~~i.~ri~

· · à ·sR': ··PRESIDÉNTE '(riir~e~ Carrieii~f ~-Concedo a

palavra ao nobre Senador.
_
·
o SR. MARÓJ-MACIEL (PFL _ PE. Pela ordem. Sem
revisão do orador.)- Sr. PreSidente, estamos votando inclusive 0 substitutivo, que tem preferência sóbre o projeto.·Não
é isso?
.
~
·
··
_ :_
.
·
---·~····'" - -· .. -- =~·-·-"'· -.c,
O SR: PRESIDE~TE'(DiréeuÇarn~ij'ó).:,:, Exatamente.
· o SR. MARCO MACIEL - O nossó voto é favoráveL
É de iniciat~vã· d'! nobre.~t:naxlpra Marlu.ce:.Piri!o....um prOjeto
que re-Cebeu, na Comissão de As_suntos_Econôm~~~' ~m ~ubs
titutivo, que,- ao nosso ver, rtão-somente-es.tá
.
. e!l_l cond1çó~s
-de ser aprovado, como também suprirá uma.1acuna que ocor0 SR. PRESIDENTE (Dirceu Cárneiror::..
22 da . rerá se nós não votarmos ·essiq>rojeto até o fim do ano,
pauta pu~licád~: e -~~,.~a.. ~r~~~ dos t.~a~~!h~.~·-~-- .,, __,, :,-.-.. ~ '-. , · ·. porcjuê não~ tefê_rlló's, ·o,?· prõ~üiiô. a~~·- ~~ten.,t?s-:paiã '~e_fi~ir·
_ Solícito aos SrS .. Senadores que nao .ac.to_nem os_ ~otéSes a partiCipãç.áô dOS ESfados no Fundo de Participação dos Estaainda, 'para que o nosso sistema sejã coloCadO em posição dos.

A Presidência esclarece ao Plenário ·que, nos termos do
disposto noart. 288,-incisd III, alínea a, do Regimento Interno,
a matéria· depende, para sua aprovação·, do ·voto- favorá~el
da maioria absoluta da composição da Casa, devendo ser fe1ta
pelo processo eletrônico. ··-··
~
.·:·- ~ ·
Chamo a atenção dos Srs. Senadores no sentido que a.
votação é eletrônica.
··· ··
~OH~tto a t9dos_ que ocupem s_eu~rlugares. ·
.O sr. Eduardo Suplicy- Sr. ·presideilte. poderia repetir
ob~
.
.
.

Item

de votação
O Sr. FernandoHenriqueCardoso-Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
.
.
O SR. PRESIDENTE (Direceu Carneiro)- Tem a palavra V. Ex•

o Sr. N&bor Júnior - Si< PáiSi.de-nte, peço a palavra
pela ordem.
o SR. PRESibENTir (Dirceu éârl].eliõf.,".. COncedo a
palavra ao nobre Senador.

O SR. NABORJ(JNJOR (PMO!l - AC. Pela .ordem.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDÓSO (PSDB _:_ Sem revisão do orador.) .:.....-sr. Presidente, eu gostariade
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, ser informado se o.que está sendo votado é o projeto ou
a matéria em pauta é um projeto de lei complementar , similar
substitutivo.
a um l?rojeto que apresentei e ~uJa votação.exige quorum 0
especff•co.
· . .
.
- . .
- . · ·
o SR. PRESIDENTÉ (i:>íiceúcãrneiro) _:É o substituNeste momento·· não temos esse quorum. Apelo, então, tivo, que t~n:t pref~t~J?,-~~a.:~e.&_irt_te~_tal_.
aos Srs. Senadores para que hoje à noite compareçãín ao
o Sr. Fernando HenriQue CardosO -Sr. Pfesidente-, Peço
plenário para que esse quorum se complete. São duas leis
complementares e é importante para o Senado vo~á-las.
a palavra pela ordem.
Podemos, depois da sessão do Congresso Nac10nal, fazer
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedó a
uma sessão do Senado. Está prevista, para às 18 horas, uma -~palavra ao ~~b!e_Sen_adõr.
sessão do· Senado, que provavelMente se iniciará n~ai~:tâ.r~e~Apelo aos Srs. Senadores para que permane<;altf aqui, hOJe,
. O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSbB-.
onde iremos passar o fim de semana. Na verdade, o Sen~do SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
não vota esse tipo de matéria há muito tempo. Ela é pacfftca, quero renovar o apelo. O projeto da Senadora Marluce Pinto
os pareceres estão todos de acordo e não há nenhuma dúvida refere-se à questão dos Estados, o de. minha autoria refere-se
substantiva; fica desagradável ~ lista de presença da Casa aos Municípios_. Sem a aprovação dessas duas leis compleacusar o comparecimento de Senadores e, na hora da votaçã?, qten!ares, não terenios nopróXifuõ _3.ri0, normas·para aatuação
não.teimOs h demOnstração· concreta de que-os Srs. Senadores dq Fundo ·de _:Participação.. É, portanto, _muito importante,
estão efetiVamente aqui no Senado, comer estão.
. . ·- .
que possamos votar hoje esses projetós,
Reitero o apelo para ·que hoje, na--sessão ·extraordmána
das 18 horas, estejamos aqui.
o Sr. Eduardo SupUcy- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
·
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)_:_ Em votação.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
Solicito a tOdos os Srs. Senadores que acionem os botões.
....

(Pa~,s~)._ ~--~:··~-·

;_:

1
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Q_ SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP.-~Pela ordein.
'Vai~se proceder à votaç-ão-dO substíÍutivo:·que tem prefeSem revisão do orador.)- Sr. Presidente, é,possível que rênciaregimental.
,
,
haja _quorum daqui a pouco_,_
_, , .- -~- ~ ~-~:, -~..,.
,_ _ ,~Presíàêhci~ peOe a toct(Çs o-s Srs~ SenadOres que to fiem
A Sr' Marluce Pinto - Sr. Presidente, peço a, pa'lavra , a.Sserito nas respeétivas bancádas para a Yotação no1Jliilal. Esta
pela ordem.
- matÇ,ria _depende; portanto; dé Quorum"qualifiéâdh.
~-~
·, .- • ~ô:jvotaçãO, o substitui,ix~,,,qúe·t~m_.pí-eféreriéiâ. regimeil0 SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Concedo a tal.' ·
..
.,
.
.·
'palavra à nobre Senadora.
A_Presidên~~a esclare.ce,ao Plel).ário_qt~;e;' nôs' termos do
diSpósionoarL48SdoRegimeniohiterno,amatériadepende,
A SRA. MARLUCE PINTO (PTB--, RR. Pela ordem,
Sem _revisão da oradora.) -Sr. Presi~ente~ _S~_.-_:~i~dore~-~~ j)á_f~~~!:!~ _~pr_ova-Çiio, dÕ :V~i:<J}aVOi-á~~~ ~~ _ffi~.[o~~-ã-bs-OJU!"a
a Lei Complementar n" 62, terá sua vigência apenas_ ·até 30 _Oa_compos1çao da Casa, devendo a votação ser efehvada pelo _
- -de dezembro. A partir de janeiro, n~Q h_ay~r_á__ Crjtéti9S para -- jfrOces-so~eletrô"niCo:
a~istribuição do Fundo de Participação dos Munic~pios. Como ,
f! SR. M~ji.,CO MACIEL (PFL _ PE) _Sr. Presidente,
vao fic~r os Estado~, pnnCipalrnente_os do Norte.
. .O.I\-OS$Q_yoto __ejavorável~ ou s.eJa·,votare~os "~s 1 m".
(PROCEDE-SE A VOTAÇÃO) ~ · -~-~. ~ · ··-~.
·.~; .......Côrili:i diss'e
Ex~; ·co-n-t-frluita' proprteâ3de e oportus N
· -T:'co-nidade, é fund~mental que_ consigamos não_~omente -ter o
VOT'AM "SIM" OSS
~
RS. E· ADOR=·
· cjúorum mínlifiq ae-41 SenadOteS'p'resen!e8;'-mas,1ambem,
Albano Franco
:~ 4 J_ ~otoS favor~Ve_(s:
'· _" ' · ·. ·· · · _ .. ·-- ·. · . · ~ ,. Almir Gabriel
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Portanto,
Aureo Mcllo
aquele-s que são favoráveis vofafâ6 <'sliii"-~~--- ·- · ---- · ---Beni V eras
,, .os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
Chagas Rodrigues
Coutinho Jorge·
-- -(PRocEDE-sE
A - vaTAÇA'o.J
_·
---- "- - -'Dario Pereira.· ·
VOTAM ;,SIM" OS SRs:·sENADORES:
Divaldo Suruagy
'.
. - '· :..-· -~
Albiinõ..Fi'anC-o
Eduardo Suplicy
Almir Gabriel
Esperidião Amin
-Aureo M~lló
Franciscó Rollemberg
Beni V eras.
Fernando Cardoso
P~tiiícínio
Garibaldi Alves
·César DJâS- ,
Gerson Camata
Chagas Rodrigues
.João Calmon
,-.. Coutinho Jorge
João França
Dario Pereira
Jonas Pinheiro
Dirceu Cafneiró
José Fogaça
Eduardo'SÜplicy
Junia Marise
Elcio Alvares
Jutahy Magalhães
-ESj)e'fiaíãb-Affiiri
Marco Maciel
c Francisco Rollemberg _
Marluce Pinto
Fernando ·Cardoso
Meira Filho
Garibaldi Alves
Nabor Júnior
Gerson Camata
Nelson Càrneiro
·Guilherme-Palmeira
Nelson Wedekin
~ .. ~"·Henrique rA_l!!t_~ida
Oziel Carneiro
Hugo Napoleão
Pedro Simon
-João Catmon
Ronan Tito
João Franca- Telmo Vieira
Jonas Pinheiro
Valmir Campelo
José Eduardo
José.Fogaça ·
José Richa···
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-'- iodos os Se·
nadores já votaram? (Pausa.)
Júlío Cã!npõS.
A Presidência vai procla-mar o resultãdo.
Jutahy Magalhães
l.aVOiSier-.Màía ·Votaram Sim 31 Srs. Senadores.
Não houve votos contrários, nem abstenções.
Levy Dias·
Total de votos: 31.
Magno Bacelar
Não hav~n~o quorum, a Presidência s~speriâe a sessão
Marco Maciel
Mai-iu-ce; Pllltõpor 10 minutos, conforme o Regimento Interno, e aguarda
Me"ira FilhÕo comparecimento dos Srs. Senadores ao Plenário.
N abor JúniOr
(Suspensa às 13h, a sessão é reaberta às 13h10min.)
Nelson Carneiro
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está reaNelson We(Jekil1
berta a sessão.
Oziel Carneiro

v:
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Pedro Simon
Ronan Tito
Telmo Vieira
Teotônio Vilela
Valmir Campelo
VOTA "NÃO" O SR. SENADOR:
Lucídio Portella.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Votaram
SIM 43 Srs. Senadores; e NAO 1.
Não houve abstenção.
Total de votos: 44
O substitutivo To i api"OVado.
Aprovado o substitutivo, ficã-prejudicado o projeto.
A matéria V"aí à Comissão Diretora, a fírn de redigir o
vencido_ para o turno suplementar.
É o seguülte o substitutivo aprova~o:
EMENDA N• J CAE
(Substitutivo)
Prorroga a vigência da Lei Complementarn<:>_62/89,

até 31 de dezembro de 1991.
O Congresso Nacional decreta:
_ _
Art. 1<> A vigência.- da Lei Complementai- n" 62/89, de
29 de dezembro de 1989, fica prorrogada até 30 de junho
de 1992.
~
~
Art. zo Esta lei complementar entra em vigor a partir
do primeiro mês-subseqüente ao da sua publicação.
Art. 3o Revogam-se as disposiç6es e-ni. contrário.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Sr. PreSidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Beneviàes) - Concedo
a palavra ao nobre Senador.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB SP. Pela ordem. Sem revisão do orador_.)- Sr. Presidente,
faço um apelo a V. Ex• para que esclareça que há outro
projeto, semelhante a este, para ser votado_ imediafamente,
e peça aos Srs. Senadores que permaneçam no plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A Casa pede
aos Srs. Senadores que permaneçam um pouquinho no plená~
rio. Sei que, desde às 9h da manhã, todos estão aqui, dando
uma demonstração de espírito público extraordinário. Aquela
hora. quando cheguei a esta Casa, já encontrei neste plenário
vinte e tantos Srs. Senadores. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência esclarece __à Casa que, em lugar d() rii.ímero anterior,
prefere mencionar apenas o número que paSsOu a ser adotado,
no caso, o item 25. Não há necessidade de mencionar o número
anterior, porque os Srs. Senadores acompanharam a inversão.
Para melhor entendimento da Casa, a Presidência informa
que o item 24 passou a ser o 25.
- ------

0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 25:
Discussão, em turno 6nico, do Projeto de Resolu~
ção n• 90, de 1991 (apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos como conclusão de seu Parecer n9
497, de 1991}, que autoriza a Prefeitura do Município
de São Paulo a proceder o registro da rolagem das
Letras Financeiras do Tesouro Municipal - LFTM
-São Paulo e Bônus do Tesouro Municipal- BTM,
São Paulo, vencíveis em 1992, no valor de
Cr$97 .515.806.624, 70 (noventa e sete bilhões, quinhen-

Dezembro de 1991

tos e quinze milhões. oitocentos e seís mil. seiscentos
e- vinte quatro cruzeiros e s_etenta centavos), ·conformecronogramã. especificado.
A matéria ficou sobre a mesa durante cinco ·sessões ordi~
nárias não tendo sido o{erecidas emendas.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Sfs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
-Aprovado.
A matéria vai á COmisSão- Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE(Mauro Benevides)- Item 26:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 95, de 1991 (apresentado pela Comissão de As~
suntos Económicos corno conclusão de seU -Parecer no
520, de 1991), que autoriza -a Prefeitura do Município
de São Paulo a emitir e colocar no mercado, através
de ofertas públicas, 1.672.667.443 Letras Financeiras
do Tesouro do Município de São Paulo (LFTM-SP).
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretáril para a ~edação final.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 27:
Discussão, em turno único, do Projeto de ResoJu~
ção n• 96, de 1991 (apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos como conclusão de seu Parecer n~
521, de 1991), que autOriza o Governo do Estado de
São Paulo a emitfr e colocar no mercado. através de
ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesotii'o do Es~
tado de São Paulo (LFTP), destinadas ao giro de ~J%
das 113.700.760 LFT vencíveis no primeiro senwstre
de 1992.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs: Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 28:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução no 97, de 1991 (apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos como conclusão de seu Parecer n9
522, de 1991}, que autorizá. o Governo do Estado de
São Paulo a emitir 44.121.869.090 Letras Financeiras
do Tesouro do Estado de São Paulo (LFTP), em substituição de 15.025.476.732 Bônus do Tesouro do Estado
~ de São Paulo- Série Especíal'- (BTSP-E), com vencimento no primeiro semestre de 1992 e sujeita à Lei
n• 8.024, de 12 de abril de 1990.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
senta<los. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (MauroBenevides) _:: Iiem 29:
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outro AvisO, de 18 de junho, ''com os esclarecimentos do
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento sobre os
q~:~_esitos constantes do Requerimento de Informações- n" 100,
de 1991, de autoria do Senhor Senador Gerson Camata".
O Aviso a que se referiu o Embaixador Marcos Coimbra
era assinado pelo Ministro da Economia, inte"rlrio, Luiz Antônio Andrade Gonçalves, e se limitou a referir-se ap Reciuerime~to de Informações nn 100!91, para dizer:

DiscuSsão, em turno único, do Parecer n" 493, de
1991, da Comissão de Constituição, JUsHÇi e Cídádania-, sobre a Consulta n" 17, dt:: 1991, da presidência
"A propósito, tenho a honra de transmitir _a V.
do Senado Federal. concluindo que não procede a aleEx•
que
o Banco Central do Brasil, com base no parágação do Banco Central do Brasil para negar a inforgrafo 4o do art. 38 da Lei nó' 4.595/64, está impossimação que lhe foi solicitada através do Requerimento
bilitado de atender às indagações do nobre Senado.r
nn 100, de 1991, do Senador Gerson Cainata, a r'espeito
por
se trat~r de matéria resguardada _pelo sigilo bancádo fornecimento a esta Casa de relaçao completa de
rio, conforme Ofício- PR~Si no 1.627/91, anexado em
depositantes (pessoas físicas e jurí~iqt~) e ent!dades
cópias."
·
físicas e jurídíças que tenham realizado transações e
operações de qualquer natureza com o Banco BrasileiO Ofício PRESI no 1.627/91 referido pelo Ministro da
ro-Iraquiano, desde a sua fundação até o dia 5 de abril Economia, Fazenda e Planejamento em seu ofício é uma resde 1991.
posta negativa ao Requerimento de Informações remetido
pelo Senado Federal. Para negar ?S informações, escudou-se
Em discussão. (Pausa.)
o Banco Central do Brasil no instituto do sigilo bancário;
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
mas, num acrescento, alegou qu~_ o _Banco ~~n~r~I <f9 Brasil
A matéria é muito importante no que tang(;! _às prerro"não
dispO(! de registres_ indivjdualizados sobre_ cqrr_entistas
do
Senado
F~deral.
_
_
______
_
gativas
O parecer não admite-a restrição i'nvocadà pçlo Pfesiâente e demãis clientes .de instituições financeiras e sobre as operaçÇ)~s ql)e _QOr~almen.te realizam, uma vez_ qUe isso não Se
do Banco Central, Francisco Grbs. ----·
· · ·
.
insere
no campo de atribuições que a lei lhe outorga".
Em votação.
As questões_do sigilo bancário e da competência da Mesa
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
do Senado_ para aprovar requerimento de informações já fosentados. (Pausa.)
ram decididas por esta Comissão, conforme observou, muito
Aprovado.
Aprovado, o parecer passa a ser norma a seguir em deci- bem, o nobre Senador Presidente. -em um trecho da sua consões posteriores. E mais uma defes~_ que o Senado leva a SUlta.
A questãO da possibilidade de o Banco Central do Brasil
efeito para garantir o exercício das suas prerrogativas.
obter as informaÇões solicitadas pelo Senado e lhes transmitir
É o seguinte o parecer aprovado:
é qu_e é objeto 9-y )al consulta. Oportuno observar que o
ilustre Senador Gerson Cama ta, inconformado com a negativa
PARECER N• 493, DE 1991
do Presidente do Banco Central reíterou o seu pedido de
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, informações, obtemperando que "o Banco Central, em razão
sobre a Consulta de n9 17, de 1991, encaminhada pelo das atribuições que a lei lhe confere, e_ na qualidade de órgão
Exm9 Sr. Presidente do Senado Federal, sObre se há fiscalizador das instituições bancárias e cre_ditícias, dispõe de
possibilidade e dever legal do Banco_ Cenra_l do Brasil competência legal para ter acesso às informações solicitadas,
de fornecer ao Senado Federal "a relação completa de
apesar de "não dispor de registras individualizados sobre cordepositantes (pessoas físicas e jurídicas) e entidades físi- rentistas e demais clientes de instituições financeiras e sobre
cas e jurídicas que tenham realizado transações e opera- as operações que normalmente realiza".
ções de qualquer natureza com o Banco Brasileiro-IraLembrou o Senador Camata que "a Lei n~ 4.595/64, na
quiano, desde a sua fundação até a presente data".
qual se respalda o Exm" Presidente do Banco Central para
Relator: Senador Francisco Rollemberg
recusar a prestar as. informações, determina no § 89 do art.
Dirige o nobre Presidente desta Casa, Senador _Mauro
44oque, no exercíCio -da fiscalização,_·o Bancó Central poderá
Benevides, consulta a esta Comissão sobre a questão seguinte:
e:~gir das instituiÇões financeiras O'u das pe·s~Soas físicas ou
Em 18 de abril último, a Mesa do Sef!adq aprovou o jurídicas a exibição a funcionários se_Üs,_expressamente credenRequerimento de InformaÇões n" 100, de 19~!, apres~ntado ciados, de documentos, papéis, e lh:ros de escrituração, consipelo Senador Gerson Camata, dirigido à Min_istr~ da_?cono- derando a uegativa _d_e atendimento como embaraço à fiscalimia, Fazenda e Planejamento. A informação soli_citada pelo zação, sujeito à pena de multa ou a outras sanções cabíveis".
Senador Camata foi de que aquela Ministra forneçesse ao
Tem razão o ilustre colega Gerson Camata. E aos seus
Senado Federal "a relação completa de deposita~tes (pes_soas argumentos se pode acrescentar mais os seguin~es: de acordo
físícas e jurídicas) e entidades físicas e jurídicas que tenham com o art. 10, inciso XII, da Lei n'' 4.595/64, o Banco Central
realizado transações e operações de qualquer natureza com pode determinar que_''as matrizes_das instituições financeiras
o Banco Brasileiro-Iraquiano. desde a sua fundação até a registrem os cadas_tr9s das firmas que operam com suas agênpresente data'•.
_
_
---- __ -~~- _
cias há I)l~Ís de um ano", faculdade que lhe permite, portanto,
O pedido de informações foi encaminhado à Ministra, conhecer as firmas com que ·se relacionam as instituições
em 25 de abril; dez dias após o fim do praz<? de resposta, firianceiras, isto é, Os-bancos; além disso, tem o Banco Central
esta chegou, consistente num A viso subscrito pelo Secretá- de exercer uma atividade rigorosa de controle _das vedações
rio-Geral da Presidéncia da Rcpú.blica, Embaixador Marcos que o art. 34 e o 35 da Lei n'' 4.595/64 fazem às instituições
Coimbra, no qual comunicou que, em anexo, enviava um, ffna-riceiras. Para possibilitar tal controle, o Banco Cent.ral
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há de conhecer- i"sto é, ter acesso a elas- todas as operações
feitas pelos bancos.

_

-

Portanto, não procede a alegação apresentada pelo Presidente do Banco Central do Brasil para negar ao·Senatlofederal a informação que lhe foi pedida no Requerimenfo_ de InfOrmações n• 100/91.
~
É o nosso parecer.
Sala das Comissões 28 de novernb{o- de 1991. -Nelson
CarneirO, Presidente --FranciSco-Roliemhe_rg, Relator-José
Fogaça - José Paulo Biso! - Jutahy Magalhães - Antônio
Mariz- Chagas Rodrigues- Divaldo Suruagy - Cid Sabóia
de Carvalho Simon.

Odacir Soares -

Oziel C8rneiro .:_ .Ped.Í'o
---

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -~!temi ~
' Projeto de Lei do
Votação, em turno único, do
Senado n• 171, de 1989-Complementai-, de autoria do
Senador Fernando Henrique Cardoso, qúe define, nos
termos do incíSó I do an. 161 da Constituição Federal,
o valor adicionado para fins de cálculo da participação
dos municípios na Receita do ImpoSto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Trélnsportes Jriterestadual e Intermunicipal e de Comunicação, tendo
PARECERES favoráveis, sob n• 428, de 1990,
e 260, de 1991, das Comissões
·
·
- de Assuntos Econômicos; e
- de Constituição, Justiça e Cidadania.
A discussão da matéria foi encerradã -na sessão de 6 de
setembro último. Há necessidade de todos os Srs. Senadores
votarem Hsim", senão a matéria não" prevalecerá.
A Presidência esclarece ao Plenário que a matéria requer
votação nominal pelo proceSso eletrónico.
Peço aos Srs. Seriadores que tomem os seus lugares nas
respectivas bancadas.
O Sr. Marco Maciel- Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- V. Ex• tem
a palavra.
O SR. MARCO MAClEL (Pela Ordem.) -Sr. Presidente, a exemplo da solicitação do SenadO! Fernando Henrique Cardoso, quando nosso voto era favorável, gostaria que
V. EX'! desse alguns minutos para que os Senadores pudessem
tomar seus assentos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência pede aos Srs. Senadores que nos seUs respectivos lugares exercitem o seu direito de voto.
Os Srs. Senadores que forem favoráVeis io piõjetC? do
Senador Fernando Henrique Cardoso dírão "sim'', os que
forem contrários dirão "não".
O Sr. Fernando-HenriQue Cardoso- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra a V. Ex~
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO ( Pela ordem)- Sr. Presidente, não estando presente~ Relator, que
é o Senador Antonio Mariz, apenas para informar que essa
matéria simplesmente reproduz a situação anterior adapt~~a
à nova Constituição; rião altera a distribuição dos fundos,
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mas permite nielhor fiscalização por parte dos Estados e Municípios.
De modo que peço aos Srs. Senadores que votem "sim".
OSr.If-umberto Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra
_
_
para encammhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) .:...: Concedo
a-palaVra ao nobre Senador Humberto LQcena.
.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para encaminhar a votação.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, o PMD B
vota "sim". Quero esc~a.re~r, _sobretudo a.os Senadores do
Nordeste, diante de versões maldosas que andaram por aí,
que esse projeto não tem nada a ver com o prejuízo para
a região.
O SR. PRESIDÊNTE (Mauro Benevides) -Os Srs. Sena-~Q~e~ j~ podem votar.
_ ~~~(PROCEDE-SE À VOTAÇAO)
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
_ Albano Franco
Almir Gabriel
Aureo Mello
Beni V eras
Carlos Patrocínio ·
César Dias
Chagas Rodrigues
Coutinho Jorge
Dirceu Carneiro
Eduardo Suplicy
Élcio Álvares
Esp~ridião Amin
Fernando Henrique Cardoso
Garibaldi Alves
Gerson --camata
Guilherme Palmeira
Henrique Almeida
~Hugo Napoleão
João Calmon
João França
José Eduardo
José Richa
José Sarney
Júlio Campos
Júnia Marise
J utahy Magalhães
Lavoisier Maia
Levy Dias
Lourival Baptista
Lucídio Portella
Magno Bacelar
Marco Maciel
Marluce P'into
Meira Filho
Nabor Júnior
Nelson Carneiro
Nelson Wedekin
Oziel Carneiro
Pedro Simon
Ronan Tito
Telmo Vieira
Teotónio ViJela
Valmir Canípelo
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· tofal no EstadÕ, nos dois iÍltimos anos, devendo este índice

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:

Aluízio Bezerra
Francisco_ Rollemberg

_ser

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)'--,--5lç)~~~arn
SIM 43 Srs. Senadores; e NAO 2.
_
_. .
Não houve abstenção.
Total de votos: 45
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__

Aprovada.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 171, DE 1989- Complementar
Define, nos termos do inciso I do art. 161 da Consti~
tuição Federal, o valor adicionado para fins de cálculo
da participação dos Municípios na receita_ do Imposto

sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias
e sobre prestação de Serviços de Transporte Interestadual e lntermunicipal e de ComuniCaçãO~ O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Considera-se valor adicionado_ para efeitos de
cálculo da participação dos Municípios na receita do_ Imposto
sobre Operações relativas_ã Circulação de Mercadorias e sobre
prestação de_Serviços d(: Trarisport~ Intere~@çi_u_ª-.l~l_nt~nn_U:_
nicipal e Comunicação, a parcela que, acresc_ida ao_ custo çlas
matérias-primas_e produtos intermediários Utilizados pelo industrial, produtor ou prestador de serviços, 91! -ao cm~to da
própria mercadoria revendida, nos demais casos, perfaz o
valor da operação de que d_e~_C?rre o fato geradqr 4o imposto.
§ I• O valor adicionado será apurado por períodos glo·
bais, que deverão corresponder ao ano civil sempre que possíveL
§ 29 A legislação fiscal estadual_ estab_elecerá modelo
de informação anual sobre o valor das saídas e entradas constantes_ da escrita dos_ estabelecime_ntos sujeitos a_Q Jmposto
sObre- CiiCi.iiãÇliO -de-Mei-Cã-dõfúiS-e p:rcStiÇãO~dC-serviçÔs de
Transporte InterestadUal e IntermunicijJal_e_c_!e_Ç9_mun!caÇão.
§ 39 Serão computados nas saídas e _entradas as mercadorias e serviços mesmo quando o pagamento do imposto
for antecipado ou diferido, ou quando ocorra isenção! imunidade ou não-incidência.
§ 49 Serão considerados, na apuração do valor das entradas, os saldos em estoque no início e fírial de cada ano,
salvo se a legislação- estadual não exigir sua decJaração:
§ 5 9 As entradas correspondentes a produtos constantes
de notas emitidas pelo próprio adquirente, sem registro em
livro de saída do fornecedor ou remetente, do mesmo município, não devem ser computadas, para os efeitos desta lei.
§ 6~ As entradas e saídas omitidas nos documentos e
livros fiscais obrigatórios, nos termos _da legi~lação estadual,
apuradas mediante ação fiscal, serão consi:cl~~~-?:S_ ~q_R~rLo9o
em que se tornar definitiva a decisão-Condenatória no respec----tivo processo.
§ 79 As omissões referidas no parágrafo anterioi, denunciadas pelo próprio contribuinte, e regularizadas independentemente de ação fiscal, terão os respectivos valores considerados no ano em que O~Qrrer·a de_núncia.
Art. 2~ O Estado apurará a relação percentual entre
o valor adicionado ocorrido em cada ~~nicfpio e--o- vãlor

~plicado

para entrega da parcela municipal do imposto.
.§ 19 O Estado fará publicar, no seu órgão oficial, até
30 de junho de cada ano, o valor adicionado ocorrido _ein
cada Município, assim como os índices percentuais a_ que alude
este artigo.
_
_
__ .
_
-·- _ § 2"__ Os .1-.·tl:lf:licípios t_eniQ _o prazo- de 30 (tri~t~) dias
a co_I:Jtar: _P,a publicação dos índices, para os impugnar, mediante reclamação acompanhada das respectivas provas_._
§ 39. Os ~fa~os, no caSo dê qualquer reclamação,_ ~ep_u
blicarão os índices- definitiVôS a~lOtYl:SeSsenta)- di~s ~pó"s a
· primeira pllblicãção.
-·
§ 49 Na hipótese de desmembramento de Município,
lei estadual indicará a proporção que caberá a cada um sobre
o índice do Município matriz-, até que O-Estado pOSsa· determina-r o índice precf:ntual do Município novo, na forma desta
lei.
Art. 39 Na primeira aplicação do critério preV-isto nos
arts. to e z~. o Estado _poderá ap11rar os índices com base
no valor adicionado ocorrido nO ano civil imediatamente anterior.
Art. 49 Os MunicípiOs terão ace-sso aos documentos fis__gtis que tiverem servido de base â fixação do valor adicionado
ocorrido em seu território.
_ § 1o _Sem prejuízo do cumprimento de outras obrigações
a que estiverem sujeitos por lei federal ou estadual, os produ-·
tore~ s_erão obrigados, quando solicitados, a informar às autori~
_ dacje~_ ~un!cipais o valor e o destino das mercadorias que
YYir~m produzido.
§- z~ Os Municípios pnâerão veritícai~ós a6Cumentos
fiscais que, nos termos da lei federal ou estadual devam acompanhar as mercadorias em operações de que participem produtores, industriais e comerciantes estabelecidos em seu território; apurada qualquer irregularidade, os agel)._tes municipais
deverão_ comunicá-la à repartíção estadual _competente.
§ 39 Aos municípios é vedado apreender mercadorias
ou documentos, impor penalidades ou cobrar quaisquer taxas
ou emolumentos em razão da verificãção mencioilada no parágrafo_ anteri_Qr. _
§ 49 O di_sposto no § 2° não prejudicará a celebraç~o
~IJ.tre_ os _Es_tados e seuSMUD.icípios, de convênios para assistênçia mútua na fis,~l_ização dos tributos e permuta de informações.
Art. 59 Esta lei entra __em vigor na data de sua publicação.
Art. 69 , Re_voga111-se __as disposições em· contrárío.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 10:
Votação, em turno único, do Requerimento n9 856,
de 1991, de a;utoria do Senador Eduardo Suplicy, solicitando, nos te·rmos dos arts. n9s 71 da Constituição, e
216 do Regimento Interno, seja realizada pelo Trib-unãr
de Contas da União, auditoria contábil, financeira _e
patrimonial sobre o resultado do trab'!J_ho re<1lizado
pelo Grupo_çriado nos-ú:rmo_s do Decr_eto n9:·~-~-698,
_de 13 de outubro de 1990, que teve cõmo cOnclusão
a proposição de um termo de corifissão e assunção
-de dívida com concessão de garantias e outras avenças
a ser firmado entre a Eletrobrás e as empresas credoras
do setor elétrico.
Em votação o req"Uerimento.
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O Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro,
I~' Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs) - Concedo
O Sr. Ronan Tito - _Pe_ço a palavra para questão de
a palavra a V. Ex•
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para encaminhar.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, palavra ao nobre Senador Ronan Tito.formulo requerimento para ~ue esse assunto, ?e magna imporO SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Para questão de
tância, seja encaminhado ã comissão respc;;ctJVa para se~ estu- ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena~
dado- uma auditoria prévia condena a todos antes de Julgar. dores, preciso de uma questão de ordem para mostrar o discerApós o exame da Comissão, havendo evidênci_as ~e falta, nimento. O Senador Eduardo Suplicy e eu, não queremos
aí sim, solicitaríamos a auditoria do Tribuna{ de Contas.
deixar de fazer a auditoria. No entanto, precisamos, no meu
Era o que desejava dizer, Sr. Presidente.
entendimento, preservar o trabillhador. Porque se atrasa indeterminadamente fazendo auditoria; a empresa que tem valores
O Sr. EdUardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a palavra a receber não tem caixa", ·e dinheiro não cai do céu - não
para encaminhar a votação.
ocorrendo o recebimento não há como pagar o trabalhador.
Então, ãlguém precisa proteger o trabalhador nesta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo Auditoria deve ser feita, mas são empresas-Cãâ~straqas, sediaa palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
das no Brasil, com inscrição no CGC etc. Faça-se a auditoria,
mas não se fique protelando indeterminadamente os pagaO SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para encaminhar mentos, senão os trabalhadores passarão um Natal muito
a votação. Sem revisão _do orador.) - Sr. Presidente, eu amargo.
gostaria de ressaltar a importância de se poder ªprovar agora
O Sr. Eduardo Suplicy- Acho que V. Ex• não compreen~
esta matéria, Porque será em benefício e em defesa da Eletrobrás. Não haverá qualquer problema do ponto de vista do deu, se me permite, a natureza do que foi solicitado.
Sr. Preside~t~, o Senador Ronan Tito argumentop_ sobre
______ _
.
prejuízo para a Eletrobrás.
Se porventura tal auditoria for -re~lizada_, a Eletrobrás algo que não é o objeto da matéria. A auditoria é para que
estará muito mais resguardada se se puder e~aminar em que o Tribunal de Contas da União faç_a um exame da forma
medida, a forma, segundo a qual, se pagará ;1 dívida aos segundo a qual a Eletrobrás vai lançar debêntures pata saber
fornecedores da Eletrobrás, relativamente a serviços de 1989, se os termos são adequados. Extamente, se for protelado
para a Comissão de Assuntos Econômicos é que poderá atrasar
se é a· mais ade_quada possível_. __
_ ___
_
Vejam, Srs, Senadõies; esse assunto foi levado a minha a aditaria, que é preven~va, Sr. P"residente.
atenção pela própria Associação dos Funcionários da EletroO Sr. Rona-n Tito- Sr: P!esideflte, peço a palavra pela
brás. Estranharam os mesmos que uma dívida _da ordem de ordem.
1 bilhão de dólares, reconhecida Junto" aos_fo_mecedores, as
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
empresas que construíram usinas, centrais de e!le-rgi~ elé"trica, palavra ao nobre Senador Ron~ Titq__.
para a Eletrobrás, e que não foram pagas em 1989 e 90,
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela ordem.)agora estariam sendo pagas de uma maneira muito mais generosa, por exemplo, do que a maneira segundo a qual são Sr. Presidente, peço a V. Ex~ que determine a leitura do
ajustados os salários dos trabalh::~dores no País. Por que _se requerimento. Não eStou pedindo que vá à ComiSSãO.
chamou atenção para issõ? COino todos sabemos, no momento
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Sobre a mesa,
em que houve o Plano Collor I, no momento em que houve requerimento que será lido pelo Sr. 1? Secretário.
o Plano Collor II, o ajuste de salários aos trabalhadores foi
É lido o seguinte:
menor do que a variação nos índices de preços.
Ora, não estou questionando aqui que a Eletrobrás pague
REQUERIMENTO N• 971, DE 1991
aos seus fornecedores. Estou apenas solicitando ao Tribunal
de Contas da União que verifique se os Í!ldices de ajuste,
Nos termos do art. 315, combinado com a alínea Fc
bastante generosos, implicam em quê? Ajuste total de acordo do art. 279 do Regimento Interno, requeiro adiamento da
com a variação no índice geral de preços e nrais 12% de votação do Requerimento n~ 856/91, a fim de s-er feita na
juros ao ano. Aqui não iremos votar a forma de pagamento; sessão de segunda-feira próxima.
apenas para que o Tribunal de Contas da U~ião faça uma
.Sala das Sessões, 13-12-91 -Senador Ronan Tito.
auditoria, para saber se os critérios são ã-dequados. Em sendo
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Em votação.
adequados, não precisaremos contestar. Por que auditoria
_
O Sr. Eduardo ~uplicy -Sr. Presidente, para quando
preventiva? Para que possa a Eletrobrás -inclu&!_ye conversei
com técnicos da própria -emp-resa - estar "tráOqüjla de que será _o adiamento de votação?
não haja objeção, c será melhor que essa avaliação por parte
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A votação
do Tribunal de Contas se faça antes da operação.
será adiada para segunda-feira.
__ Portanto, a proppst~ do Senador Ron~n Tit_p, darq que
O Sr. Éduardo Suplicy- Em sendo para segunda-feira,
a Comissão de Assuntos Económicos deVe estudar a matéria,
mas iria atrasar significativamente, e acredito que não viria não.teilho objeção, Sr. Presidente.
a atender àquilo que seria do interesse da Eletrobrás.
-·O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Em votação
o requerimento.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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O SR. PRJi'.SIDENTE (Dirceu Carneiro) -A matéria
Os Srs. Senadores que o ãprovam queírarn permanecer
sentados. (Pausa.)
_ aguardará 9 pr_ojeto a que se refere _o requerímento.
Aprovado.
·o SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 22:~
A votação da matéria fica adiada para segi.mda-fe_ifa.
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 258, DE 1991
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Item I2:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado no 258, de 1991, de autoria do Senador Nelson CarDiscussão, em turno úniCO~ do Projeto de_ Lei da Câmaneiro, que ítxa o valor dos _títulos públicos na compora n• 86, de 1990 (n' 2.128189, ·na Casa de origem),
sição do preço para aquisição de beris a serem alienaque equipara ao efetivo exercídô -da função de mC!g_isdos. (Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos
tério a que Se referem os arts. 40, i11~iso ~II, alínea
Económicos.)
b, e 202, inciso III, da Constituição Federal, o das
funções que especifica, tendo __
_--- __ _ Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. to
PARECERES,' sob n•' 516 e 517,de 1991, das
~ecretário.
Comissões:
É lido ~~provado o seguinte:
-de Assuntos Sociais, favorável ao Projeto 1 soJicitando o pronunciamento da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania; e
REQUERIMENTO N• 973, DE 199I
-de Constituição, Justiça e Cidadania, pela consNos
termos
no art. 279, alínea "c", do Regimento Intertitucionalidade e juridicic;lade da matéria.
no, requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei do
Senado n~ 258, de 1991, a fim de ser feita na sessão de 16
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
de dezembro.
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1991. -João França.
O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, Peço a palavra,
para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Aprovado
o_ requerimento, fica adiada a apreciação da matéria p"ãra
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Concedo a- _segunda-feira.
palavra ao nobre Senador Marco Maciel, para discutir.
O SR. MARCO MACIEL (I'FL - PE. :rara discutir.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Item 24:
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
estamos requerendo o ~obrestamento da tramitação dessa pron" 40, de 1991, de autoria do Senador Ronaldo Aragão,
posição, porque, além da complexidade sobre o ponto de _
que suspende, temporariamente, os limites previstos no
vista legal e constitucional, ela estabelece o sistema de vincuart. 3~ da Resolução rt 58, de 1990. _(Dependendo de
lação que está proibido na Constituição. Além disso, Sr. Presiparecer da Comissão de Assuntos EconómiCos.)
dente, essa matéria deveria ser tratada por ocasião da discusSobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. !"'
são da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
Acho, também, que ela não possui as características de
Secretário.
É Hdo e aprovado o seguinte:
urgência que jUstifique a apreCiação agora.
Sr. Presidente, em abono ao que estou afirmando, essa
REQUERIMENTO N• 974, DE 199I
matéria inclusive não obteve consenso quando foi apreciada
ontem numa reunião de líderes; houve muitas dúvidas e perNos termos regimentais, requeremos o sobrestamento do
plexidades com relação a sua apro_vação ag()ra.
. P;rQ_jeto_ çl_e._Resolução n~ 40, de 1~91, para aguardar Projeto
É matéria complexa, insisto,--que- exige ní_eihor a_precia~ em elaboração pelos Líderes da Casa.
çáo. Daí por que eu gostaria de solicitar a V. Ex•, nos termos
Sala das Sessões, 13-i2-91. -Senador Marco Maciel.
O SR. PRESíi>ENTE (Dirceu Carneiro) - A matéria
regimentais - nesse Sentido estou encaminhando requerimenta - o sobrestamento da matéria, até que possamos melhor examiná-la, ou, quem s-abe, apensá-la a. o proje.to. de lei sai da Ordem do Dia para aguardar o projeto a que se refere
o requerimento.
que dispõe sobre a nova Lei de Diretrizes _e Bases da EduO SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -ltem 2:
cação.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A Presidência
--VotaÇão, em turno tinico, d~ Projeto de Resol~ção
aguarda o requerimento de V. Ex' (Pausa.)
n~ 102, de 1991, de inici~tiva da Comiss.ão Diretora,
0 SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) _Sobre a mesa,
que institui o Sistema Integrado de Saúde. - SIS.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão
requerimento que será lido pelo Sr. 1 ~ Secretário.
- de ontem, com apresentação de 14 emendas.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N• 972, DE I99l Nos termos do art. 335 do Regimento Interno, requeiro
sobrestamento do estudo do Projeto de Lei da- Câmara n~
86, de 1990, a fim de aguardar Projeto do _Poder Executivo.
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1991. -Senador
Marco Maciel •

.

--~-~-------

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
Secretário.
É lido o seguinte:

1~

REQUERIMENTO N• 975, DE 199I
Nos termos do art. 352, inciso II, do Regimento Interno,
requeremos a extinção da urgência concedida para o Projeto
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Sobre a mesa,
requerimento qU:e será lido pelo Sr. lo Secre-tário.
É fidó e aprovado o seguinte: ·

Corrêa- Humberto Lucena.
·
REQUERIMENTO N• 977, DE 1991
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra
Nos_tepnos
do art. 312, alínea b, do Regimento Interno,
para .encamin~ar a votação.
requiiro destaque, para votaÇão em separ-ã.do, dils Emendas
O SR. PRESIDENTE (Dírceti Carneiiô) -Tcincedo a .-de n9~ 2, 3, 4, s;-6, s;1o, u;-12,--13 e 14 apresentadas ao
PRS n• 102/91: - .
.
. ·- ..
palavra ao Senador Jutahy Magãlhães. ·
· ·Sala das Sessões, 13 de dezembro de_ 1991. - Senador
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB :..._ BA. Para encaminhar. Sem i"evisão do.orador.)_-:- Sr. Pr6side_nte, esse plano Benj Vel;"as ..
de saúde é uma idéia antiga desta Casa, para evitar aS d~spesas
·O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)~ Em discussão.
que o Senado Federal tem com assistência médica aos $CUS (Pausa.)
.
funcionários e aos próprios Senadores- no projeto apresenNão havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
tado, pareceRme dirigido apenas aos funcionários. Mas a idéia
Eln votaçãO.
inicial do plano de saúde abrangia funciOfl:árib-~re- Senadores.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
Infelizmente, há 4 anos, não foi possível realizá Rlo. Agora sentados. (Pausa.)
estamos ãs vésperas de conseguir.
.
Aprovado. .
_
Tenho preocupações _cor:n o adiamento dessa matéria para
Aprovado o requerimento, passa-se ã apreciação -da maR
o próximo ano, porque talvez tenhamos dificuldades -_V. téria.
Ex\ como 1'-' Secretário, sabe melhor do_que eu- orçamenR
Em votação o substitutivo, q-Ue tem preferênCia- i'egimeriR
tárias para atender a essas .despesas de_ s.erviços médicos, a tal, destacadas as Emendas, de parecer favorável, de n:s 2,
Senadores e funcionários, principalmente" As despesas são 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 e 14.
·
muito elevadas.
Os Srs. Senadores que o ·aprovam queiram permanecer
Se a opinião da Mesa não for diferente, seria da maior sentados. (Pausa.)
importância votar esse projeto ainda este ano, para estabelecer
Aprovado.
as normas do plano de saúde, evitandoRse os_ problemas que
Aprovado o substitutivo, fiCa- preJudicado o projeto e
estão surgindo, não só agora, principalmente aqueles que surR a Emencfa n<:> 9, não _dest~cadª..
girão nos próximos meses.
o sR. PRESIDENTE '(Dirceu Carneiro) - Passa:se à
Os Líde~es pediram a retirada da urg~ncia; infelizmente
nenhum deles está presente. para refletir ·sobre o adiamento votação, em globo, das emendas_destaçadas, de parecer favoR
dessa votação para o próximo ano. O Senado vai sofrer com rável.
"-o_---_ Em vQtação. ·
_
_
isso.
· Os Srs. S_enadOres que as- aprovarri ·queiram permanecer
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Em votação sentados. (Pausa.)
o requerimento.
- - Aprovadas. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennancer
A matéria vai ã Comissão Diretora para a redação do
sentados. (Pausa.)
ve!lci~~ para o_ ~un~o SU:Pl~mentar.
Rejeitado.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Sobre a mesa,
redação fínal do vencido que será lida pelo Sr. 1" Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Dírceu Carneiro) -Sobre a mesa,
É lida a seguinte:
requerimento que será lido pelo Sr. 1~ Secretário.
PARECER N• 564, DE 1991
É lido e aprovado o seguin-te:
(Da Comissão Diretora)
Redação do vencido para o turno suplmentar do
REQUERIMENTO N• 976, DE 1991
SubStitutivo ao Projeto de Resolução n 9 102, de 1991.
Requeiro, nos termos do art. 256 do Regimento Interno,
A ·comissão Djretora apresenta a redação do vencido
a retirada da Emenda n 9 7, de minha autoria, oferecida ao
para o turrio suplementar do Substitutivo ao Projeto de ResoProjeto de Resolução n' 102/91.
· Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1991. -Senador lução n• 102, de 1991, que institui o Sistema Integrado de
Saúde -SIS.
Jutahy Magalhães.
,
.. , . . . . . .. .. .
_ .
. ..
Sala de Reuniões da ·com\ssãi>, J3cte dézembio de.1991.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Aprovado
-Mauro Benevides, Presidente -Dirceu Carneiro, Relator
o requerimento, fica retirada a emenda.
- Lucídio PorteUa - Meira Fílho.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Solicito do
ANEXO AO PARECER N• 564. DE 1991
nobre Senador Lucídio Porte lia, o parecer da Comissão DireRedação 11nal do Pro]eto de Resolução o• 102, de
tora sobre as emendas.
1991.
O SR. LUCÍDlO PORTELLA (Para emitir parecer. Sem
revisão do orador.) - O parecer é fiivofá vel_ ao substitutivo
__ Faço saber que o Senado Fe4_~r_al, aprovou, e eu,
_ ,
da Comissão Direto-ra- e às Emendas de no;<> 2, 3, 4, 5, 6, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
8, 10, 11, 12, 13 e 14, e contrário à Emenda n" 9.
Interno, promulgo a seguinte
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. II- o companheiro Ou cOÍnpanheira com coabitação por
tempo· superior à dOis ano~ qu e~i_stência de filh_o em comum;
-, ., ·-III- os fil~o~ de qualquer condição menores de vinte
e.u'rri ânos, ou Os inválidos, de qualquer idade;
IV -os pais;
V- os filhos de qualquer condição, menores de vinte
e quatro anos e dependentes econômicos, que estejam cursanM

Art. lo É instituído o Sist~ma_lit~egr~do de Saóde srs, destinado a gerir e iniplementar o' plano de assistência
â Sa:úde .dos servidores do Senado Federal, dos Órgãos Supervisiohádos, Cegraf e Prodasen e seus dependentes, ten.;Io cará- do est~belecimeQto de ensino;
ter estritamente social, sem finS lucrativos.
VI- o enteado, observadas as mesmas condições estabeArt. 29 O Sistema Integrado de Saúde r~ger-se-á pelo lecidas nos itens III e V;
Regulamento anexo a esta Resolução.
_,
VII -o menor que, por decisão jr.idicial, se encontre
Art. 3o Incumbe à Comissão Diretora do Senado Fede'- sob sua guarda, de seu cônjuge ou companheira.
ral aprovar as medidas e normas complemeitares necessárias
Parágrafo úniCo. Os dependentes referidos nos incisos
à implantação e desenvolvimento do Sisttlna Integra~9 de IV' e VII para serem inscritos e mantidos no Plano de AssisSaúde - SIS.,
.
tênda· deverão atender, cumulativamente, às seguintes condi~
Parágrafo único. - As· medidas e normas·_ complemen- ç6es:
· ·
·
tares de que trata este artigo não poderão criar ónus ou_ novas
a) dependência econômicã.- exclusiva do servidor, assim
disposições restritivas para os associados, em face de possível entendida a inexistência de renda própria superior a dois saláomissão das Normas Regulamentares do SlS aprovadas por rios mínimos;
esta resolução..
·:ti) -comprovação de que re·side com o titular ou em imóvel
Art. 4"' Esta resolução entra em vigor em 19 de ~ço déste ou ·por ele mantidos; e
de 1992.·
·
·__-c)- estar inscritO· no Senado Federal para fins de Imposto
Art. 59 Revogam~se as disposições em contrário.
-de Reri.da -na qualidade de dependente do servidor.
· · Art. 69 São dependentes indiretos do servidor:
REGULAMENTO DO SISTEMA
.
I - pais, filhos e enteados quando não enquadrados na
INTEGRADO DE SAÚDE -SIS
hipótese prevista 'no parágrafo úri.iCo do art. s~;
II - sogro e Sogra;
TÍTULO I
III- netos;
Disposições Preliminares
IV - irmãos e.
CAPÍTULO 1
V- outros parentes legalmente reconhecidos.
- §. P O seividor poderá inscrever no Plano de Assis~
Do Sistema Integrado de Saúde
tência até quatrod_ep'endentes indiretos, admitindo-se a alteraArt. J9 O Sistema Integrado de Saúc:J~-~ SI& :-::-:_Obj_e~ ção das inscriçóes·afiós dois anos·e a substituição, a qualquer
tiva proporcionar aos servidores do Senado, F~deral_ e órgãos tempo, do dependente que vier a falecer.
Supervidôô.ãdos - PRODASEN e CEGRAF - e a seus
§ zq O dependente indireto~ inscrito no Plano de Assisdependentes a assistência unificada com vistas ao tratamento, tência, poderá utilizar-se das entidades e profissionais nele
prevenção· e recuperação da saúde mediante mÕc:felo associa- credenciados apenas para consultas médicas, exames laborativísta, de caráter estritamente social, sem fins h.tcrativç§_! __
toriais e radiológicos.
Art. 29 O Plano de Assistência, mantido pelo Sistema
§ 39 Caberá ao servidor a responsabilidade do reemIntegrado de Saúde- SIS~ consistirá de:
bolso da totalidade das despesas realizadas, pelo dependente
I - serviços próprios da Subsecretaria qe Assistência Mé- indireto por ele inscrito, acrescidas da taxa de administração
dica e Social sem ónus para o servidor, nos termos do Regula- de oito por cento.
§ 4q O regime de livre escolha e de ressarcimento de
mento Administrativo do Senado Federal e legislação complew
mentar;
-despe_sàs nãÇ>se aplica ao dependente indireto.
I I - serviços prestados por instituições públicas- ou priva- - - § 59 O servidof- que promover a inscriÇão de dependas e por profissionais liberais ajustados, conveniados ou con- dentes indiretos r~sponderá, por si e seus herdeiros, pelos
tratados, com participação financeira do servJdqr: e _
_ prejuízos morais ou materiais causados pelo uso indevido das
III- serviços prestados por profissionaís lib,erais e insti- credenciais que lhe tiverem sido fornecidas.
tuições públicas ou ptivadas de livre_ escolha do s~rv_idor.
Art. 3"' A Assistêncía prestada pelo Sistema Integrado
CAPÍTULO III
de Saúde --SIS não exclui a utilização dos serviços e benefícios
Da Inscrição, do Desligamento e da Readmissão
proporcionados pela previdência oficial.
Art. 7 9 A utilização dos serviços e da assistência proporcionados pelo Sistema Integrado de Saúde - SIS implica
CAPÍTULO II
a aceitação, por parte do servidor, das condições estabelecidas
Dos Beneficiários
neste ~egulamento e normas complementares.
Art. 8'? A inscriç&o do servidor no Plano de Assistência
Art. 4'-' São beneficiários diretos do Plano de Assistência, desde que regularmente inscritos, todos os _servidores ati- dar-se-á automaticamente, podendo o mesmo manifestar~se
vos e inativos e os pensionistas vinculados ao Senado Federal, em contrário mediante preenchimento de formulário próprio,desde que estejam em pleno gozo de seus_ direitos, bem como até sessenta dias após o início da utilização dos benefícios
que se efetivará -a pãrtir de 1"' de março de 1992, sendo-lhe
seus respectivos dependentes.
_ _ ______ _
--restituída as contribuições que tiverem, nesse período, sido
Art. 5"' São dependentes- _direto-s do servidor:
descontadas em sua folha de pagamento
I -o cônjuge;
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I - atendimento ambulatorial e/ou hospitalar;
.. II- rneio:s de diagnóstico complementares, meios espccüus de tratamento clínicos e cirú'rgicOs; -- ----- -- - -- ·
· - · : IIT --tratamento psiquiátrico-;
. IV -tratamentO fiSioterápíto;·
"-'
V -assistêtiCia fóra -áo Distrito Federal quando caracte' riza~a a emergência ou a iJJ,exist~ncia de condições técnicas
'
Iocrus;
·
. _ _ VI-consultas clínicas, sem ônus para o servidor, na
rede de profissionais credenciados, no total de doze/ano por
_
_
núcleo familiar, não cumulatiVas. ·
'
· ~arágrafo únfco. Na elaboração e celebração do ajustes
~ ~n.v~ê!li?s; cont~atos e credenC:iamentos có!p. e:OtiOades e pro:
flsswnats prestadores ·de serviÇOS de saúde, a Subscretaria
de Assistência Médica e Social levará cm conta a prevalência
do interesse dos servidores da Casa, ·associados ao Sistema
Integrado de Saúde - SIS.
Art. 16. Excluem-se de amparo pelo Plano de Assis-

prestado pela Subsecretaria de Assistência MédiCa ,e ·so·cial
-SSAMS.
.
...
.
Art. 9~ A inscéíçãd em dafa postétiõr à esÍãbefecida
no art. 8~ implica na observância dos seguintes prazos de carênéia:
I -trinta dias para consultas médicas e exameS complementares;
II -noventa dias para internação hospitaiai;
III- cento e_ vinte_ djas -('"ara tomogr~fias cornputadorizadas, ressonâncias magnética e exam~s-raçlioiQgico~ intervencionistas;·
· •
IV- dUzentoS e quarenta dias para atendime-ntOs-ólistétricos e cirurgias gincCológicà.s;
_
V- doze me.ses para' os casos dé Internação ein UTI
(Unidáde de Terapia Intensiv,a), UTIN (Unidade de Terapia
Intensiva Nconatal), cirurgia plástica _.repafadoia e drurgia
tência:
cardiovascular.
__
§ 1? Os prazoS_de carê_nda cstabeJec.idos iiQ.S. incisos I
r--:- procedimentos méd,iC:Õs experimentais 0-~ não-éti~os;
a V, são dispensados nos casos de aCidentes pessoais. e de
I I - tratamento clínico ou cirúrgico pafa controle da naemergência. -·. ~
§ zo A inscrição de dependentes será efetuada mediante talidade ou que visem à-esterilidade;
, III- cirurgia, cuja- finalidade seja rp.udança de sexo ou
solicíüição- do servidor. após atendidas í;l~ exigências pre-viSfas
inseminação artificial;
neste Regulamento._
_ _
_
IV- círufgia para correção de ffiiopia e de hipermcArt. 10. Perde a condição de beneficiário do Plano de tropia;
, ,,_
·
· · --. Assistência b ser.vidor que cometer falta grave na utilização
Vtratamento
clínicos·
e/ou
cirúrgicos
cuja finalidade
dos benefíciOs_.
precípua seja rejuvenescimento ou repoUso;
§ 1? São considetatlas faltas grave-s:
VI- atendimento médico e cuidados de enfermagem a
a) deixar a descoberta eventuais débitos para com o Pladomicilio;
'
no de Assistência:, durarite'noventa dia:i_consecutivos;
VII- aparelhos estéticos de substituiçãO ou complemenb) descumprir as díspôSiÇões deste:Regulamento, 'ou utitares de função, como óculos, lentes de contato, lentes intra:-olizá-las com fins lucrativo~ o.u em benefício de terceiros.
§ 29 O -cancelamento da inscriçãç>::dO servidor;no caso _culares,_ aparelho de surdez, rim arfifiCiai, prótese, marca·
·
·
deste artigo sefá prOpOSto -à AdministraçãO do Plano de Assis- passo e outros;
- VIII:..:... iritei'nai;Oês erii. caSOs de tratamento- de acidente
tência pelos se_tores compeúmtes.
·
Art. 11. O servidOr' que. por- qúâlquer motivo, tiver de trabalho ou doenças profissionais. que são de responsacancelado a sua inscrição no Plano_ d~' Assistência, deverá bilidade do Senado Federal nos termos do Regulamento Addévolver t'oda_ a documentação- em seu :poder' sob pena de ministrativo;
IX- despesas com produtos farmacêuticos fora do atense obrigar a ress_arcir com o acréscim.o, ae- trinta· pai" cento
dimento
e/ou "períodO de internação hospitalar;
de multa, todas as despesas referentes áo Liso iri.devido, mes-ino
X~ tratamentos clínicOs ou cirúrgicos realizados fora do
que feitos após sua exclU.s~o.
·
PaíS;------". -----. Art. 12. O cancelamento da instrJ.Ção a pedido do serviXIgastos
hospitalares
extraordinários,
inClusive
aquedor se dará no mês subseqüente à solicitação, após total quita~
ção dos débitos existentes e a devolUção dos documentos em les referentes ao acompanhante.
__ - §- 1~ Os casos nãnmencionados neste artigo terão coberseu poder.
·.' .
'tufa
nbimal, desde que aprovados pela perícia médica do
Art. 13. O cancelaffiento da_ iri~ttição do _servidor _no
Plano de Assistência, não lhe garante,' após o prazo que lhe Plano de9 Assistência.
§ 2 O disposto no parágrafo anterior se aplica à cirurgia
é deferido, a devolução de mensalidade já recolhida.
plástiCa
reconstrutora Ou restauradora da aparêricia, quando
Art. 14. O s_ervidor, no cada do disposto no art. 12,
poderá solicitar sua readmissão ao Plano que, se aceita, o efetuada exclusivamente para restaurar funções em órgãos,
sujeitará aos prã:Zos de carência previstos nõ art. 99 e· ao· paga- regiões e membros lesados em decorrência de acidente ou
mento de taxa correspondente a duas vezes o valor do rateio, enfermidade.
§ 39 Caberá ao Conselho de Supervisão do Sistema Inte·
no mês da readmissão.
grado de Saúde - SIS estabelecer inclusões ou exclusões
TÍTULO II
de procedimentos sujêítos a autorização prévia.
Da Assistência Médico~Hospitafar e Ambulatorial
CAPÍTULO II
CAPÍTULO I
Do Atendimento-Médico Hospitalar e/ou Internações
Disposições Gerais
Art. 15. A assistência médico-hospitalar e ambulatorial
Art. 17. O beneficiário do Sistema Integrado de Saúde
será prestada nos_termos do ar:t. zoe compreenderá as seguin- - SIS, diante da necessidade de tratamento, deverá dirigir-se
-- a um profissional ou instituição credenciada.
tes modalidades:
___ ____
o

'

•

_
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Art. 18. O profissional ou instituição credenciada, sal§ 2s> Constituem receitas __do Fund_o de Reserva:
vo nos casos de emergência, somente dará iníci<? ao tratª"m~nt_o , _ , , .,. ~) participação dos servidores nas despesas realizadas peapós a emissão da Guia de Atendimento~ QA-, re~f:!e_ctiya. Jps beneficiários;
Parágrafo único. Nos casos de u_rgéqcja _comprovada,
b) mensalidade obtidas com base no rateio das despesas
que impliquem internação-imediata para tratamento. clínico globªi~_çlp Siste.ma.IntegraQo Qe Saúde:--:- SIS;
ou cirúrgfco, c;> bcnefíciário adotará, por iniciativa própria,
c) doações e_ transferências recebidas; e_
as providências que lhe forem exigidas na ocasião e f!._ Guia
d) outras receitas, inclusive rendimentos e aplicações fide Atendimento- GA deverá ser emitida em prazo máximo nanceiras.
Art. 25. CaberáàSecretariaExecutivilcÍoSistemalntede dois dias úteis.
Art. 19. A transferência de atendimento de um para · grado de Saúde - SIS estabelecer mensalmente o valor da
outro profissional ou instituição credenciada, poderá ocorrer cont:rjbuição dos. se.rvidores, decorrente do rateio, após submepor autorização da Administração .do Plano de__ Assi~tência _tê-lo_à ().provação do Conselho de Supervisão.
Parágrafo único. A contribuição mensal é de caráter
a pedido do beneficiário ou do profissional inicialmente encarregado do atendimento, assegurad?- a_ qujtação das e~<:J.pas cum- obrigatório, não podendo seu valor ult~apassar 300 CH (Coefipridas.
, __ _
ciente de HonoráriOs Médic.os estabelecidos na tabela da
Art. 20. A interrupção do tratamento por iniciativa_ do AMB) ou outro índice que o substitua.
beneficiário será considerada abandono, assegurada a remuArt. 26. A participação do servidor na cob~rtura das
neração ao profissional ou instituição pelos trabalhos já éfetua- despesas médico-hospitalar dar-se-á com base nas seguintes
dos_.
__
faixas de contribuição:
Art. 21. O beneficiário poderá utilizar por livre esc;::olha
os serviços de profissionais e instituições fora da rede credenLimite de
Faixa
Participação nas
~~~
Despesas
ParticipaÇI!_o
Parágrafo único. Nos ·casos. deste artigo, o res.s~icímen
1.500 CH
!5%
O!
to das despesas, mantida a participação finãnceira do· servidor.
obedecerá aos limites e procedimentos previstoS nas Tabelas
1500 CH
20%
02
Médicas adotadas pelo Plano de Assistência.
2.000
CH
25%
03
30%
~
TÍTULO III
2.500 CH
04
D-a Assistência Odontológica
~

~

Art. 22. Caberá à Administração do Plano estabelecer
§ 19 A distribuição dos titulares por nível de particiconvêniOs com clínicas e odontológos autônomos para prestar - pação será determinada em funçã-o da classificação por faixas
assistência odontológica sob a_rnodaljd_ade dç pagaf!tento di- de rendimentos, mediante ato do ConseJh9 de Supervisão.
§_ 2" Sempre que a participaçãO financeira do titular
reta.
_
..
..
§ 19 Os orçamentos dos serviços serãp, pautados por atingir o teto de contribuição, -o respectivo desconto em folha
tabela própria do Plano com base na Tabela da Associação se.çá efetuado em duas parcela~ iguais sem juros ou cÇJrreção.
Brasileira de Odontólogos- ABO, e o pagamento de_ inteira
§ 39 Outras formas de participação do titular, em proresponsabilidade do titular, na forma previamente acordada gramas especiais, fàão seus percentuais estabe1ecídos em Norentre as partes.
mas Complementares a serem editadas pelo Conselho de Su§ 29 De acordo com a disponibilidade de recursos, o pervisão.
·
Conselho de Supervisão poderá redimensionar o padrão de
_ Art. 27. _Em caso de livre escolha o pagamento será
assistência Odontológica de modo a reduzir a participação fi- feito mediante ressarcimento, obedecidas as tabelas adotadas
nanceira dos beneficiários no custeio dos serviços.
pelo Plano de Assistência, sobre as quais incidirá o percentual
de participação do usuário, conforme o a~!· -~9 e seus paráTITULO IV
grafos.
Dos Programas Especiais
Parágrafo único-._ Constitui assistência por ato de livre
Art. 23. O Conselho de Supervisão, observadas as dis- escolha a prestada por profissionais e instituições não credenponibilidades financeira~;; ·poderá autorizar a i~pl~mentação cia~os_pelo Sistema·I_~tegrado de Saúde.
de Programas Especiais.
_
-. .
TITULO VI
Parágrafo único. Ent~ndem-se por Prog-:a~as Espec:-a1s
Da Administração do Plano e das Competências
projetes diretamente relaciOnados com os ob~e!IVOS do StsteCAPÍTULO I
ma Integrado de Saúde - SIS, a, serem defimdos e regulaDisposições Gerais
mentados pelo Conselho de Supervisão.
Art. 28. O Sistema Integrado de Saúde- SIS será diriTITULO V
gido por um Conselho de Supervisão, que contará com ·uma
Dos Recursos Financeiros
Secretaria Executiva.
§ 1' O Conselho de Supervisão do Sistema Integrado
Art. 24. Os reCursos financeiros do Sistema Integrado
de Saúde - SIS provêm de participação orçamentária e do de Saúde_- SIS_é constituído pelos seguintes membros:
a) Membro da Comissão Diretora, como Presidente;
Fundo de Reserva.
b) Diretor da SSAMS, como Vice-Presidente;
§ 1~ A participação orçamentária compreenderá recurc) Diretor Executivo do Cegraf;
sos do Senado Federal e de seus órgãos supervisionados-corresd) Diretor Ex~cutivo. do Prodasen; e __ _
pondentes a um e meio por cento do montante bruto das
e) Dirigente do órgão operacionalizador.
folhas salariais. -
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'· § 2~'· A·Secretaria ExeCUtiva e·coin{1dsta peta Difeiori~
e pelo Núcleo de Controle e Fiscàli-ZaÇão, int'egrados'Por !se'r'vi~~
dores dos Quadros Permanentes· dJ) Senado, Cegral e'Prbdàsen, assedados .do SIS ..
..~ ~~-,·il~~e_pra,rãq,.o ~~c~eq ~~ Cont~ol.e ~~Fiscalização três
reptesglítacn(es. dos, tJtu)~r.es,, .!e,n,d.o um. dó ,Senadq, . um do
Ce~\'liLe utrt do Prodasen, ma1s do1s mdtcâllós pela SSAMS.
• '§ '~""·}(\) NúcleJ) ct'e Controle 'e'FiscaÍfzâção cohlpete vetar credenciàinehro· oi.i j?(o},.orA·o ~seu ca:'nCêlaiÍlentO ~à vista
de reiteradas denúncias dos.titulares; propor ~lesas nas contas
apresentadas·; e manifestar-se previarn.enle- sObre· O ra~eiO -das·
despesas globais do SIS.·
· · ·..· · .,
:.: :·., ·

IIi

bezemhró ·d(; I 99 i ·

••
vf .. :. . :. Coordenar e fiScalizar todos os a tos de gestão admi~ _
nistratíva, finà·irCeira e Opú'aêioila( do PlanO de AsSistênda;VII -exercer outras atribuiçõ!;!s·que· lhfi venham a ser
deferidas pelo Cpnselho .de.Supervii~O,., .
Art. 31. A Subs.ecretariade Assistência Médica e Social
- SSAMS compele: ·
•I, 7'": pr_estar p asse;ssoramento ·técnico necessário à otimizaÇão ·do Plano de; Assistência;
II -fornecer à Secretaria Executiva do Sistema Integrado de Saúde -:-:-·SIS, quando solicitada, informações r<rlativáS ..ir 'dlSponibilidcide orçament'ári8.! ' ' :. · · ·· .-.
. :.:.. III___..:_ at'uar como ·efeínfinto homolbgádor· do Plano d~ ·
.' · · ·' . · . ' · ' .· ' · , : ·
"· ' - ·
AsSistência; e. · '· · ·· · ,
· cA?trur.o IL
- · lV -exetéerbutr'as atribuições cqrrela~as, nq ~J?bitõ,d,o:
Das éolti~tências · · t ·
Sísiemá lntegiado'de Sàúde: · ·. :.
, ,_, . . , .
. Art.. 29. 'l.o:conseÚw: ~e Supervhâp_do Sistema Int~-.
· Árt. 32. ÂÓ órgão operacldnalizádor co·mpete:· _ .
gr~qq de Saúde .~·SIS .compete:
,
. I -.exerçer .ativ~dad~ necessárias. ã oper8.cionâlização dO·
.( ,.- est~be)ecer, segundoa.orientação fixada p~1a. Çomis-- Plano· de Assjstência, no.s termos de convêrlio firrilado com
são Diretora do Senado Federal, as diretri~s e. norm<ls çla o ·s·ehado Federal;
.,
. .
.
.
política de.ação .do.Sistema.ln!egrado de· Saúde -S!S;
· II -.:-celebrar conv~nios·, ajustes·e contrãto's COm· instlfuF
II- apreciar e submeter à aprovação da Comissão-Dire~. ções públieã.S Oú privàdas' e profisSionais liberais previamente
tora previsão orçamentária da participação do Senado, Cegraf apro~a~o~ pelp, Ço~selqo dç ~~peryis~?; ...
e Prodasen essencial~ ao Sistema Integrado de Saúde --SIS;
.... UI -;-: ~liibO:r;a.r e apre~ctqta~, qt~ns.al~~nt"e~ à, Sec~etaria
III- apreciaf submei<ir' ã ConiiSsãô ~biretora a presta- Executiva·, prestação de contas e relatório das atiy~d,ades e
ção de contas trimestral e relatório anuá• 'ctas atividades do serviços realizados; e
Sislema_lntegrado de Saúde ~srs; . ; ,· ·IV- movimentàr, em cônjútJ.to c'om a Secretaria Execu, 'IV~ ãprovar a celeb,ação de conv_ênios. ajuste,s e cOntra- tiva· a conta banCária-do Sísfeína' Integrado de Saúde- SIS,
tO; d~ se'~içOS destinà.dos ao tratamento, prevençãO~ .recupe- relativas à partidp.ação dos servidores, ·realizando, inclusive·,
ração da saú.de;
, .
aplicações .firianceiras instituições _d_e_ qlle: · tr_ata o inciso VII
V~ soHcitar, dos órgãOs· integrailie.s~ do Sistema· Inte- do art. 29, .qu~ndo autorizada .pelo Con~lho d~ ~!Jpervisão.
- '' .. '
'
'''...
'.
..
gra'do-de S3úde...!.... SIS, ·a cessão de esp~çofísico, mobiliário,·
eiJiiipàinénto é pe~so_al m;ces~ário à instalação e exec~~ãõ :~o
· TÍTUI:O 'VI'!·
Plano de Assistência; · · · ·
·, · 1 ··
_.
· ' DaS.tJ"iSpoSiÇõéS Filiais'
.
. . VI'-'- supeivisiOiraf·ac'iiriplantação" e 1e?'ecução -do· ,Plano
. Ârt.' 33." . b Cên1seÚ10 'de Su.pe~~isãd ~; 'sé~relaria Exe·'
·. \. .
·:
• '." ·• · '
cutiva, contarãp com espaço físlcá adequado e material permade AsSistêntià~-VII- autorizar a abertura de conta 'bancária em nome· nente necessárip, ·alOcado pelo Senado Federal e seus ófgãos
.
.. .
do· 6r$ão Opefa'clórialiZador';·especffica' .pára O- SisfelriaT ln te- supetvisiOnados: _
grado·~~
$!S~ 'e~ ,insti~uiç~~- f~h·anc~ira 'offcf~l._- · ·- · Art. 3.4. O Sistema Integrado de Saúde- SIS disporá
Cai'Xa'Economica Federal e/ou Banco l:lo Brasil, a qual será de Servfdores cedidos pelo Senado Federal e seus órgãos supermovimentada mediante assiriãtura do Diretor da Secretaria visio.nados, ficando-lhes assegurados todos os direitos, vanta~
Executiva do Sistema Int~grado de S~44e 1 - SIS .e. do Diri- gens e benefíciOs do cargo.
·• ·
'
gente do órgão Operacionalizador ou seus substi~utos legais
Parágrafo único. Não serão autorizadOs pagàritentoS ·
especialmente designados·pára esse finr;' ·
com recursos do SIS. de despesas. com .remp.neração de qualVTI.I- exercer outras· atribuições. 'qlfe'Ihe venham a ser quer espécie para servidores do Senado Federal e de seus
órgãos supervisionados.
,
deferidas pela ComisSão Diretora do Senado F_ederal.
Art. 30. _À Secretaria ;Executiva -qo.~istema Integrado
·Art. 35. .OS detalhamentos que se fizerem necessários
de 'Saúde___:_ SlS,. Compete:, .
, ,-j :.
. .·
·
ã operacionalização..deste Regulamento serão. editados me. I - reafiúlr a. íiitegração e interaçã9 administrativa das diante normas complementares emanadas do Conselho de Suunidades envolvidas Do SiStema Integrado de Saúde;
.
'd d r·
pervtsão.
. .
. .
.
II- ir;nplementar normas preestab e Iect as e 1sca1tza... Art. 3_6 . Comp.ete ao conselh'o de Supervisão decidir
ção e controle sobre a execução do Plan'o'de Assistência;
soQre oS.c.asos omissos relacionados com este Regulamento.·
III- assessorar, no que tange às suit~ atribuições, o Conselho de Supervisão na formulação de,diretrizes e normas
ó SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Em discussão
da política de açáo do ·sistema Integrado de Saúde -:- -SIS, a redação final. (Pausa)
inclusive proporcionarido o suporte técrfi.Cb e serviços requeNão havendo quem peça a palavra, encerro a discussão:
Encerrada a discuss.ão sem apresentação de emendas,
ridos;
IV- submeter à aprovação do Con.~selho, após parecer 0 substitutiVO e od3.do como definitivariieiltf: adotado, nos tertécnico dá SSAMS e ouvido o Núcleo ·~e Controle e Fiscali- mos do art. 284 do Regimento Interno.
A matéria vai ã promulgação.
zação, propostas de celebração de convênibs, ajusteS e contratos de prestação de serviçOs necessárioS-á6 tratamento, preven·~·
__ .
OSR. PRESIDENTE (DirCeu Carneiro) -Sobre a mesa,
ção e recuperação da saúde; .
V- elaborar e submeter à aprovaÇão do Conselho de redação final de proposições aprovadas na Ordem do Dia
.S.upervisãb o'qi.Jadro de pessoal da S_eCr~taria Executiva;
da presente sessão e que nos termos do parágrafo único do
1

e

.

is.apde :-:-

'
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art. 320 do Regfmént6 Interno, se _n:ã_ç_ ho~Ye:.r. qbjeção do
Plenário, serão li,das peloSr. 1 9 S~~retário. (Paus._a)
São lidas as seguintes:
PAREÇER N• 565, DE: 1991
(Da ·comissão Direfora}·. ·
Redação final do Projeto de· Deéreto Legislativo
n' 16, de 1988 (11" 21, de 1988, na- Cãm&ra~dós- Depu·
lados).
. _ . .
-. ·- -- -. ~ A ComiSSao Dnetora apresenta a redação fmal do ~rojetÇ>
de Decreto Legislativo n' 16, d~ .1988 (~-~ 21,. de 1988, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção
~ 14Q, da Qrganiz?-çã_o_ Int~:.;:n~c~onal dp Trª!l~h9_ -=-~_OIT,
sobre a licença remunerada para estudos, adcitada em Gene....
bra,
emdo1974,
durante a _59• Reu!!ião d_~ Collfe:r~n~~I.Qtefnaclonai
Trabalho.
Sala de Reuniões da ComísSão, 13 'de_ de~embtO de t991.
-Mauro Benevides, Presidente - Dirceu Carneiro, Relator
- Márcio Lacerda- Iram Saraiva- Racbid Saldanha Dei'zi.
ANEXO AO PARECER N• 565, DE 1991
Redação rmal do Projeto de Decreto- LegJslativo
n• 16, de 1988 (n• 21, de 1988, na Câmara dos Dépu·
lados).
·
Faço saber que o Congresso Nacional aprovOu, ~e e~,'
Presidente do Senado Federal, nos_ termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o-seguirlte .

ql!~ 9 COngr,e:;;sq Nacional aprovou, e eu,
do Sen~4o Federal., nos termos:do art. 48, item
28! !=19 .Regimento Interno promulgo o seguin~e_
DECRETO LEG(SLATIVO.N•
-, DE 1991

. -, Faço saber

Pre~de~t~

7

. · AfifõVa' ÓtextO-~~-- Có~~êDÇâõ. tR~fii&éiôDHi "Pára· ·
.

Segurança de ContêineÍ'eS, assinado em Genebra, em
. 2 de dezembro de 1972, bem como as Emendas de 1983 .
·aos Anexos i e 11 que inttgram a CoDvéDção.
-

· · Art. 1• Éaprovadootextoda'ConvellÇãõinternacional
para Segurança de Contêineres, ·assin:idõ em oenebra, erit
-2 de dezembro de 1972, bem como as Emendas de 1983 aos
_-Anex;os_l e 11 que integram a c;onvençã_o~ _ __ _ _.- ~--.
____ .Parágrafo único.' Estão sujeitos· à aprovação--di:) Con~
·
gress.o N ac10nal
quaisquer a tos que possam reSultai em revisãO
da -ret erid a ç onvehÇão;bem como quai~qUer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, iriciso I da Constituição
Federal, acarretem encargos ou cqll_lpromiss'os ·gravosoS ao
património nacional.
Art. -2~ Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
de ·sua publicação; .
. ., - .
·
·
PARECER N• ~67; DE t99i
{Pa c_optissão :Oiretora)
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n! 115, de 1~1 (n~ 349, de 1990, na Câmara dOs Depu-

tados).

DECRETO LEGISLATIVO No - -;DE 1991
. A Comissão Di~eto{a apresenta a redação final do Projeto
Aprova o texto da Convenção n• 140, da Organi- de Decreto LegiSI~pyo n' !1~, dé 1991 (n• 349, de 1990; na
zação Internacional do TrabalhÕ- m:r, so.bre ~))cença _ Cã!ri.a!(cl:>~ J?ep~J~~BV ~ .q~~ ~pro_va o teX!~ dQ, }\.tordo..de ·
reinôneradã- pará -êStuí!oS·;- ~ªôi~(iã- em Genebra_, em ___Coop~raçao~EqQp._ô~tca_~_ T~qnql~gt~, ~lebt~do ~ntre o.Go~·
1974, durante a 59' Re~miãõ- da CriDferência Interna~ verno da República Federativa do Brasil e O Governo da
clonai do Trabalho.
Republica Popular da China, em Brasília, em 18 âe maio·
de 1990.
Art. 1• É aprovadoo t~xto da Conv~nçã·o n• 140, da
-Sitia de Reuniõ~s da Comisslio,"1"3 de dézenibro de 1991.
Organização Internacional do Trabalho_""""7'" OIT, sobre a licen- -MaurO BenevideS, Presidente ____:_ Í>irceu C-a_rneiro, Relator
ça remunerada para estudos,-adotada em Genebra, ~_in_1974, -Márcio Lacerda - Iram Saraiva - Rachid Saldanha Derzi.
durante a 59• Reunião da Con"ferêncià.lqterQacional do.Trabalho.
. ·
- .
.
.
-_ ·
Art. 2~ Este Decreto Legislativo entra em vigor na·data
ANEXO ÁO
PARECER -N•
567 DE- 199i.
--r----_!
de sua publicação. _
: .
. - .
,
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
PARECER Nt 566, DE 1991'
n• US, de 129Hn• 349, de 1990, na <:Amara dos Depu·
lados).
(Da Comissão Diretora)
faço saber que 'O Congresso Nacional aprovou, e eu,
Redação final do Projeto de Deereto Legislativo
n• 112, de 1991 (n' 350, de 1990, na Câmara dos Depu· PreSidente .do Senado Federal, nos tennos do art. 48, item
28, do Regtmento Intl'rno, promulgo·o seguinte
lados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
, DE 1991
DECRETO LEGISLATIVO N•
de Decreto Legislativo n' 112, de 1991 (n' 350, de 1990, na
Aprova
o
"teito
do
Acordo
de
Cooperaçã<i
EconôCâmara dos DeputadOs), cjue aprova o texto· da Convenção
mica e Tecnológica, celebrado entre o Governo da Repú·
Internacionãi para Segurança de Contêiner~S, a-ssinado em
bUca_Federativado Brasil e o G_ove.,o da República
GeiJ_ebra, em 2 de dezembro·de-1972, bem como as Emendas
Popular da China, em Brasftla, em 18 de maio de 1990,
de 1983 aos Anexos I e II que integram a Convenção. ·
Sala de Reuniões da Comissão, 13 de dezembro de 1991.
Art. 1• É aprovado o texto do Acordo de Çooperação
- Mauro Benevides, Presidente - Dirceu Carneiro, Relator
-Márcio Lacerda --Iram Saraiva - Rachid Saldanha Derzi. Económica e Tecnológica, celebrado entre o Governo da Republica Federativa do Brasil e o Governo da Republica Popu·
ANEXO AO PARECER N> 566, DE 1991
lar da China, em Brasília, em 18 de maio de 1990.
Parágrafo único." · Estão sujeitos ~ aprovação do Con·
Redação final do Projeto de Decreto Logislativo
n• 112, de 1991 (o• 350, de 1990, na Câmara ilos Depu· gresso Nacional quaisquer a tos que possam resultar em revisão
do referido Acordo, Qem como· quaisquer ajustes· complelados).
~
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mentares que; no-s termos do art. 49, inciso I da ConstitUição
Federal, acarretem encargO$ o_u_ compromissos gravosos ao

-pátririlõitio.ii3Ci0n-ãl.-

- - -

-

-

.. Art._, z~- ;-Este Décretó"Legislativo entra em vigOr na data
de sua publicação.
·
PARECER. N• 568; DE 1991

(DaComissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução
·1!191.
.

n~

95, de

A Co'Ihissã6 Diretora apreséil(a ai"edaÇão"Iinã.l do Projeto

de Resolução n9 95, de 1991, que autoriza a Prefeitura do
Município de São_Paulo a emitir é cOlocar no mercado 1 através
de ofertas públicas, 1.672.667.443 Letras Financeiras do Te·
souro do· Município de São Paulo, SP- LFTM-SP. ·
Sala de Reuniões da Comissão, 13 de dezembro de 1991.
- Mauro Benevides, Presidente - Rachid Saldanha Derzi,
Relator -Dirceu Carneiro- Lucídio Portella.
ANEXO AO PARECERN' 568;-DE 1991
Redação rmaJ do Projeto de Resolução n?> 95, de
1991.
FaçO Sabei' qtie- o Sert<ldo Federil, aprovou, e eu, Presidente, nos termos da art. 48, item 28 do Regimento Interno,
promulgo a seguinte

Dezembro de 1991

PARECER N• 569, DE 1991
(Da Coniissão Ditetora)
Redação fmal do. Projeto de. R~olução n~- 97, de
1991.
A Comissão Diretora apresenta a redaçãO final do Projeto
de Resolução nÇ> 97, de 1991, que autoriza o Governo do
Estado de São Paulo a_emitir 44.121.8.69"09.0.Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo --:-__ LFTP, em
substituição de 15.025.476.732 Bônus do Tesouro do Estado
de São Paulo- Série Especial- BTSP,:.E, com venCimento
no príffieíio Semestre -de 1992 e sujeitas ã Lei n~ 8.024, de
12 de abril de 1990.
Sala de Reuniões da Comissão, 13 de dezembro d~ 1991.
- Mauro Benevides, Presidente -- Racbid Saldanha De.rzl,
Relator - Dirceu Carneiro - LuCídio PorteUa.
ANEXO AO PARECER N• 569,DE 1991
Redação fmal do Projeto de Resolução n9 97, de
1991.
Faç_Q saber que o S,ena~o Fe4_e;~al, aprovou, e eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regii:nento Interno,
·· ·
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N>
, DE 1991
Autoriza o Governo do EstS:do de São Paulo a emitir
44.121.869.090 Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo - LFTP, em substituição de
15.025.476.732 Bónus do Tesouro do Estado de São
Paulo - Série Especial - -BTSP-E, com vencimento
no primeiro semestre de 1992 e sujeitas ã Lei n 9 8.024,
de 12 de abril de_l990.

RJlSOJ.:UÇÂO W
;IYE 1991
Autoriza a Pr:efeitura do Munidpio de São Paulo
a emitir e colocar no mercado, através de ofertas públicas, 1.672.667.443 Letras Financeiras do Tesouro do
Art. 1• É o Governo do Es\ado de São. Paulo autoriMunicípio de São Paulo- LFTM-SP.
_zado, nos termos dos .arts. 49.e- s~_, .da__ R_esol\.lção n9 58; de
Art. 19 É a Prefeitura do Município de São Paulo auto- 1990, do Senado Federal, a emitir 44.121.869.. 090 Lé!ràs Firizada, nos_ termos do art. 89, §§ 39 e 49 , da Resolução n9 nanceiras do Tesouro do Estado de São Paulo - LFTP.
58, de-1990, do Senado FedÇ!ral, a colocar no mercado, através
§ 1"' A emissão d_as referidas LFTP destina-se à_suh:-~ti~
de ofertas públicas, Letras_Financeiras do Tesouro do Muni- tuiÇão de 15.025.476.732 Bônus do To~ouro do Estado -de
cípio de São Paulo- LFTM-SP.
São Paulo- BTSP-E, com vencimento no primeifó-SémeSfre
Parágrafo único. A emissão das LFTM-SP destina-se de 1992.
a complementação dos pagamentos já realizados_ do 19 e- 29
§ 2• Os BTSP-E substituídos constituem objeto de opeoitavos de precatórios jUdiciais- pendentes.
rações compromissadas em 18 de dezembro de 1990 e 11 de
Art. 29 A· emissão será efetuada- n-as seguintes conâí- julho de 1991 e devidamente autorizad~s pelo Senado Federal,
______ ~ções:
conforme Resoluções nçt; 62, de 1990, de 17 de dezembro
a) quantidade: !.6n.6ô7.443 LFTM-SP;
de 1990 e 27. de 1991, de 1'de julho de 1991, respectivamente.
b) modalidade: nominativa-transferível;
Art. 2Ç> As condições finan-ceiras da emissão das LFfP
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesou- são -as seguintes:
ro Nacional (mesma taxa referencial);
a) quantidade: 44.121.869.090 LFTP;
d) prazo: até !.826_dias;
b) modalidade: nominativã-fransferíVel;
e) valor nominal: Cr$ 1 ,00;
c)- rendimento: taxa referencial das LFT;
f) previsão de colocação e vencimento das títulos a serem
d) prazo: 1 a 120 meses;
emitidos:
e) valor nominal: múltiplo de Cr$ 1 ,00;
t) características dos títulos a serem emitidos:
Colocação Vencimento Data-base Quantidade Titulo
Data-baae
Vencimento Quantidade
01-06-íW _ 34.721.403 695000
01-06-94
Nov/91
15-06-90
2.764.412-645
154>-95
695000
o
1-06-90
1
637
'14ó
\140
Nov/91
01-06'95
- -1.775.724.068
IS-06-90
15-05-95
Total
1.672.667.443
15-12-90
2-353.772-637
15-12-95
15-12-90
6.581.242-058
15'12-95
15-12-90
g) forma de colocação: atravéS de ofertas públicas, nos
6.581.242.058
15-12-95
12-12-90
2-457.7Yl.878
termos da Resolução nÇ> 565, de 20 de setembro de 1979,
15-12-95
do Bancd cen:rra1 do Brasil. - - --15-06-91
8.321.285.290
154>-96
I 3 284 398 4S<i
154>-91
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de sua
15-06-96
publicação:
44.121.869.090
Total
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Art. 3" Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
PARECER N• 570, DE 1991
(Da Comissão Direfora)
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n• 120, de 1991 (n• 26, de 1991, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Düetora- ap~reienta a redação final do Projeto
de Decreto legislativo n" 120, de 1991 (n" 26, d"e ·199!", na
Câmara dos Deputados), que aprova indicação, por-parte
do Presidente da República, de membro efetivo da Comiss_ão
Diretoi:'a do Programa nacional de Desestatização. _
Sala de Reuniões da Comissão~ em 13 de_ dezembro de
1991. - Mauro Benevides, Presidente - Dirceu Carrieiro,
Relator - Márcio Lacerda, Iram Saraiva, Rachl S3.ldanha
Derzi.
ANEXO AO PARECER N' 570, DE 1991.
Redação final do Projeto de Decreto legislativo n~
120, de 1991 (n• 26, de 1991, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o- Congresso Nacional aprovou, e
eu,
, Presidente do Senado Federal, nos termos
do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO r:EGlStATIVO N•
DE 1991
Aprova indicação, por parte do Presidente da Re~
pública, de membro efetivo da Comissão Diretora do
Programa Nacional de Desestaüzação.
Art. !9 h aprovada, nos termOs do art. 5?--da Lei n~
8."031, de 12 de abril de 1990, a indicação do Dr. Simá Feitas
de Medeiros para integrar, como membro efetivo, a ComisSão
Diretora do Programa Nacional de pesestã._iiZ3çció:-_
Art. 29 Este Decreto Legislativo entrá em vibor na data
de sua publicação.
·· ·
PARECER N• 571, DE 1991
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução n' 90, de
1991.
A Comissão Difetõi-a apresenta a redação do_ PrOjeto
de Resulução n" 90, que autoriza a Prefeitura do Município
de São Paulo a proceder o registro -~a rolagem das Letras
Financeiras do Tesouro Municipal - ~FTM - São Paulo
e Bónus do TesoUrO MUÓ_i~pal- BTM, São Paulo,, vencfvefs
em 1992, no valor de Cr$97.515.806.624,70, conforme cronograma especificado.
Sala de Reuniões da Comissão, 13 de dezembrO de 1991.
-Mauro Benevides, Presidente -Dirceu Carneiro, Relator
- Márcio Lacerda - Iram Saraiva - Rachid Saldanha Derzi
ANEXO AO PARECER N• 571, DE 1991
Redaçáo final do Projeto de Resolução n• 90, de
1991.
Faço saber que o Senado Federal, aprOVOu, e
eu,
, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÁO N"
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Autoriza a Prefeitura do Município de São Paulo
a proceder o registro da rolagem das Letras Financeiras
do Tesouro Municipal - LFTM - São Paulo e Bôims
do Tesouro Municipal - BTM - São Paulo, vencíveis
em. 1991, no valor de Cr$97 .515.806.624, 70, conforme
cronograma especificado.
Art. 1" _É a Prefeitura do Município de São Paulo autorizada, nos termos dos ?rts. 4" e s~ d~. ~~~ol~çã() no 58, de
-19:90, do Senado Federal, a proceder o regis!ro, n~ B:anco
Central do Brasil, das Letras Filúi.ilceiras- do Tesouro MuniciPal:_ LFTM- São· PaulO, e BOnus do Tesouro Municipal
- BTM - São Paulo, vencíveis em 1992, no valor de
cr$91.515.866.624, 16.
Parágrafo único. Os recursos resultantes da emíssão serão destinados ao giro de oitenta e cinco por cento das
90.955.671 .LFTM-SP e de cem por cento do principal dos
2.561.218.;380 BTM_-SP-E, vencíveis no primeiro semestre de
1992.
Art. 29 As condições de realização da operaç~o ~erão
as seguirtres:
a) quantidade: a ser definida nada ta de resgate dos títulos
a serem substituídosy correspondente a oitenta· e ·cinco por
cento das LFnvi-SP-E, consoante pactuado do Memorando
de Entendimento de 22 de março de 1991, firmado pela releTida Prefeitura com- o MiniStério d:i Economia, Fazenda e
Planejarnento e com o-Banco Central do BraSii;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao d~s Letras Financeiras do Tesouro nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: 1.095 dias;
e) valor nominal: Cr$1,00;
f) característkas dos títulos a serem substituídos: LFfM~
SP
Venci emento

Quantidade

01.03~92

01..()6..92

29.232.132
61.723539

Total

90.955.671

BTM-SP-E
Vencimento
16-01-92
17-02-92.
16-03-92
20-04-92
18-05-92
16-06-92

Quantidade
426.869.730
426.869.730
426.869.730
426.869.730
426.869.730
426.869.730

Total

2561.218.380

g) previsão de colOCação e vencimento do$ títulos a serem
emitidos:
-giro das LFTMMSP (oitenta e cinco por cento deresgate):
ColocaçAo
01-03-92
01..()6..92

Vencimento
01-03-95
01..()6..95

Titulo
691095
691095

Data-Base
. 01-03-92
01..()6..92

-giro dos BTM-SP-E (cem por cento do principal);
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Vencimento
dZ'Ol-95

~

Oi-02-95.
01-03-95.
014l-95
01-05-95 ~
01-06-95 .

Titulo
691082.

~

69io76
691078

69!080

!5-03'92
l5-()~!J7c ..

.J;.?-92-92.
16-03-92
20-04.92
18-05-92
16-W::9z

de

h) forma de colocaçãp: através
ofertas públicas, nos
termos da Resolução n• 565; de 20 de ~setelllbio de -1979,
ào B'anco Celúral do Bfasil;
'·
- -- -------, · · Art. 3~ Esta Resolução entra ein vigOr na ·data de- sua
publicação.
··
·
-~-~-----

Quantidade

Venciomento

Data-Bãse
16:"0Í-92

69i08o
69Jb8ó.

Dezembro de 1991

~

- 5iú 70,760

',--"' ·., ,,. s~,nq,OQ<l .. _
113.700.760

'Total

g) prévisão-de colocaç_ão e ~encime!ltq_dgs' tfiu.loSJl serem
eniitidos:
eolocaçl!o

Vencimento

16-03-92
15-06-92

15-03-97
15..()6-97

Tltul()

Data-llllse

521825

16-03-92
_15~~·~
h) forma de colocação: ·através de ofertas públicas, nos
ter'mos da Reso1ução n"' 565, de 20 de Setembro de 1979,
do Banco Central do Brasil:
Art. 3~ Esta- Resolução entra em vigor na data de sua
·~
publicação.
~

_521825

PARÉCER N• 572, DÉ Í991
(Da Conlissão Diietôra)
Redação final do Projeto d~ Resolução n9 96, de
1991.
A Comissão Diretora apresenú'Ú1 reOação fiiml do ProjetO
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)~- Os pareceres
de Resolução n~ 96, de 1991, qua autoriza o Governo do
··
· · .: · ·- ·
Estado de São Paulo a emitir e coloca_r no mercado, a_ través V~o à- publicação.
-Sobre a mesa, requerimento_ que será lido pelo Sr. 19
de ofertas públicas, Letras Financeiras_ do TeSciUTó-ao-EStãdO
de São Paulo - LFTP, destinadas ao giro de 83% .das SeCretário.
-é-~lid~--~ ~p~~vad~o o··;·eguí~t~: ,. - .
113.700.760 LFT vencíveis no primeiro seméslreae í992. ~
Sala de Reuniões da Comissão, l3 de dézembio de 199i.
- Mauro Benevides, Presidente - RaCbid Saldanha Derzi,
REQUERIMENTO N• 978, DE 1991
Relator - Dirceu C~rneiro - Lucídio ,P,ortella, .
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiio
ANEXO AO PARECER N• 572, De 1991
dispensa de publicaçào, para imediata discussão e votação,
Redação ·final do Projeto _de Resolução n' 96, de ~daredaçiio final do ~roieto de. Resolução n~ 97, de 1991.
1991.
- Safa das Sessões, 13 de d~embro de_1991.- Be~i :V,eras.
Faço saber q,ue o Senado F~deral, 8.provou, e
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -::-Aprovado
eu,
• Presidente, nos termos do art. 48, item 28, ó_reque-riQle~tô~_ pa§Sã-se ã inl.edi~ta_apreciaÇão âa reâaçã_o
do Regimento InternO, promulgo a ~e'gllinte
.
Em discussão. (Pausa.)
RESOLUÇÃO N'
, DE 1991
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Autoriza o Governo do EstadO- de São Piulo a emitir
Em votação.
e colocar no mercado, através de ofertas púbu'cas, Letras
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo sentados. (Pausa.)
LFTP, destinadas ao giro de 83% das 113.700.760 LFT
Aprovada a redação final, o projeto vai ã promulgação.
vencíveis no primeiro semestre de 1992.
'
O SR, PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Sobre a·fi!Çsa,
Art. 1~ É o Gov_erno do Estado de São Pa~Io. ~ut~ri
requerimento que será lido pelo Sr. 1" SecretáriO.
zado, nos termos dos arts. 4? e s~, da, Resolução n9 58, de
1990, do Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do TeÉ __l_i?o ,e aprovado o_s~~inte:
souro do Estado de São Paulo - LFTP. ~
REQUERIMENTO N• 979, DE 1991
Parágrafo único._ A emissão das referi~das LFTP destiNos tefmoS -do ~rt. 32i do Re-gi~e~-t~ Iiitemo, req~eiro
na-se ao giro de 83% das 113.700.760 LFT vencíveis no primeiro semestre d_e 1992.
dispensa de publicação~ para imediata discussão e vot3.ção,
Art. zo As condições financeiras. da erilissão das LFTP -da redação final do Projeto de Resolução n• ~6, de 191lf; são as seguintes-:
Sahi das Sessõe_s, 13 de dezembro de -1991: - Berir~~rias.
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos
O SR, PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Aprovado
a serem substituídos, deduzida a parcela de 17% consoante o requerimento, passa.:se à imediata apre-ciação ·da red3.ção
pactuado no Memorando de Entendiinento de 18 de março final.
de 1991, firnüido pelo referido Estado com o Ministério da
Em discussão. (Pausa.)
Economia, Fazenda -e Planejamento e com o Banco Central
Não havendo que peça a palavra, encerro a discussão.
do Brasil;
~ ~
~
Em votação.
·
b) modalidade: nominativa-transftbl-ível; __ Qs. Srs. Senadores que a aprovam queiram Permanecer
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesou- sentados. (Pausa.)
. ro Nacional (mesma taxa referencial);
Aprovada a redação final, o projeto vai à promulgação.
d) prazo: até 1.825 dias;
O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Sobre a 'mesa,
e) valor nominal: Cr$1,00;
requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secretário~--- ~ 'O características dos títulos a serem subsitiiuídos:

---.

~

~~

~

~

~

~

fina[~~~
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É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N• 980, ÓE 1991 .....
Nos termoS do art. 321 do Regimento 'Interno, requei.ro
dispensa de 'PuhliC4ÇãO: ·pafâ -1rilêdi3.ta disCus.são e· votação,
da redaçao final do Projeto de Resolução n' 95, de .1991.
Sala da~ s~ssõe~, 13 de dezembro de 1991. _-Ueni Veras.
O SR. !'RESIDENTE (Dirceu Carneiro) ~ Aprovado
o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação
final.
Eín discussão. (Pausa.)
...
-·· ·-Não havendo quem peça a palavra, encerro a discUSsão.
Em votação. ,
- -_ , ~
Os. Srs .. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovada a redação, o projeto vai à 'promulgação.O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Sobra a mesa,
requeri-mento que' s'e'rá lido pelo Sr. to Secietáríô. - "
É lido e aprovado o. ~e~~inte: ,

REQUERIM.ENTO N• 981, DE 19?1.
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de publicação, para imediata ~iscussão e votação,
da redação final do Projeto de Resolução n• 90, de 1991.
Sala das Sessões. 13 de dezembro de 1991.- ~en_i Veras.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu· Carneiro) ...:... Aprovado
o recJ.ueiimento; paSsa-sê 'à imediata apreciação da- redação
final.
Em discussão. (Pau&a.) ,
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
.
Em votação.
Os Srs. Seriadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovada a redação final, o projeto váf à promulgação.
Ó SR. PRESIDENTE (Dir~u Carieiro) -Sobre a mesa,
requerimento que será lido pelo Sr. 1~ S-ecretário·.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N• 982, DE 1991
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação,
da redCJ,ç-ão final do ProjetO de Decreto Legislativo n~ 120,
de ~91; que aprova iildicaç_ãO, por parte do Presidente da
República, de membro efetivo a-Comissão de Desestatização.
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1991. - Marco
Macie1.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) .:..._ Aprovado
o requerimento, passa-se à -imediata apreciação da redação
final.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs.--Senadores que a aprovam queiram permanecer
.. mtados. (Pausa.)
Aprovada .

.,
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.. O projeto vai à ph'i.rtulgaçãó."
o SR. PRES1D!>NTE (Dirceu C~rneiro)- Sobre a mesa,
requerimento que será lido pelo Sr. J_ 9 Secretário.
Ê lido e apfOvado o seguinte:
REQUERIMENTO N• 983; DE 1991
NOs t'ermos do' a·tt. ·321 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação,
da_ redação final do. Projeto de Decreto Legislativo n~ 1~,
de 1988, que aprova'o texto da c:qny~nçã,o n9 140, da Organização Internacional do Trabalho- OIT, sobre a JicençFI remunerada para estudos, adotada em Genebra, em 1974, durante
a 59~ Reunião da Cq11:ferência Internacional dõ 1)·ª-balho. Sala das Sessões,'13 de dezembro de 1991. - Josaphat
Marinho.
' O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Aprovado
o requerimento, passa-se à imediata apreciação dà ·redação
final.
.
Em discussão. (Pausa.)
. Nã havendo qu_e peça a palavra; encerro a discussão.
. Em votação.
Os Srs. Senadores. que a aprovam· queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovada a redação final, o projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Sobre a mesa,
requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:

'.

REQUERIMENTO N• 984, DE 1991

.

Nos termos do art. 321, do Regimento Interno, requeiro
dispensa de publiciçà6, para imediata discussão votação,
da redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 112,
de 1991, q~e aprova o texto da Convenção Internacional para
segtüãriçaae Coiltêínéres, assinado- eri:t- Genebra, em 2 (je
dezembrO de 1972, bem como-as.EffieÍidàs de f983 àôS Anexos
I e.II que integram ã COnvenção. : : . : - .- _
Sala das Sessõe.s, 13 de dezembr.o de 1991. - Rachid
Salda,nba Derzi.

e

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Aprovado
o requerimento, pass.a-se à imediata apreciação da redação
final.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem ·peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores-que a aprovam ·permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovada.
Aprovada a redaç~~ final, o projeto vai â promulgaçf6.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Sobre a mesa,
requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secretálio.

~-~de;>~ ~prov~do o_ seg11:~nte:
REQUERIMENTO N• 985, de 1991

Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação,
da redação final do Projeto de Decreto Legislativo n• 115,
de 1991, qua aprova o texto do Acordo de Cooperação Eoonó·
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mica e TecnolÓgica, celebrado entre o Govern-o da República
Federativa do Brasil e o Governo da f{_epública Popular da
China, em Brasília, 18 de maio de 1990. Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1991. -Marco.
Maciel.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) :.:C. Aprovado
o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação
final.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, enceno a discussão.
Eni votação.
Os Srs. s-enadores que a aprovam quefram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovada a redação final, o projeto vai à promulgação.. O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ~Nada mais
havendo a tratar, a Presidência convoca sessão extraordináiia
a realizar-se hoje, ãs 13h55rnin, com a seguinte

Dezembro de 1991

ORDEM DO DIA
~I~

Votação, em turno únido, do Requerimento n" 936, de
1991, de autoria do Senador Amir Lando, solicitando, nos
termos regimep.tais, a inclusão em Ordem do Dia, do Projeto
de Lei do Senado n" 280, de 1991, que_ dispõe sohre a criação
e o lançamento do selo comemorativo dos 160 anos da foto~
grafia no Brasil e dá outras providências.

-2Votação, em turno único, do Requerimento no 937, de
1991, de auto.ria do Senador Amir Lando, solicitando, nos
temos regimentais, a inclusão em Ordem do Dia, do Projeto
de Lei do Senado n" 281, de 1991, que dispõe sobre a criação
do "Dia Nacion-al do Fotógrafo'\ oficializa no Brasil o "Dia
Mundial da Fotografia", e dá outras providências.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Está -encer·
rada a sessão.
(Levanta~se a sessão às 13 horas e 48 minutos)

Ata da 249a Sessão, em 13 de dezembro de 1991
1a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura

- EXTRAORDINÁRIA Presidência do Sr. Dirceu Carneiro

ÀS 13 HORAS E 55 MINUTOS, ACHAM:SE PKE~
SENTES OS SRS. SENADORES:

Affonso ·eamargo -- Albano Fi-arlCo- Alfredo Campos
- Almir Gabriel - Alufzio Bezerra - Amazonino Mendes Arnir Lando - Antonio Mariz - Aureo Melto - Beni Veras
- César Dias - Chagas Rodrigues - Cid Sabóia d~ _Carvalho
-Coutinho Jorge- DariO Pereira- Dirc~u Carneiro- D_i~~~
do Suruagy - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Esperiâ1ao
Arnin ..... Fernando Henrique Cardoso - Francisco Rollem~
berg - Garibafdi Alves Fi lho - Gerson Camata - Guilherme
Palmeira - Henrique Almeida- Hugo Napoleao - Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior- Joao Calmon - Joao França- Joao Rocha- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- Jost! Eduardo -Jost! Fogaça- José Paulo Biso!- José Richa- Júfió campos- Júnia
Marise - Jutahy Magalhaes - Lavoisier Maia - Levy Dias Louremberg Nunes Rocha- Lourival Baptista- Lucídio Por~
tella - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Marco Maciel - Marluce Pinto - Maurício Corrêa - Mauro Benevides
- Meira Filho- Moises Abrao- Nabor Júnior -Nelson Carneiro - Nelson Wedekin - Ney Maranhao - Odacir Soares
- Oziel Carneiro - Pedro Simon - Rachid Saldanha Derzi Rona1do Aragao - Ronan Tito- Ruy Bacelar -Telmo Vieira- Teotonio Vilela Filho- Vai mi r campelo- Wilson Martins.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 71 Srs. Senadores. Ha~
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos t[abalhos.
-O Sr. 1~' Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

PARECER
PARECER N• 573, DE 1991
(Da Coiniss_ão bii-etq~ã.)
Sobre as emendas apresentadas ao Projeto de Decreto Legislativo n~ 128, de 1991.
Relator: Senador Lucídio Portella
Ao Projeto de DeQreto Legisiativo n~ 128, de 1991; que
dispõe sobre a remuneração do Presidente da República, do
Vice-Presidente da República e dos Ministros de Estado, para
o exercício financeiro de 1992, fonirii- apreseritã.das _Cinco
emendas de Plenário, de autoria, respectivamente, dos Sena~
dores Louremberg Nunes Rocha (n' 1), Áureo Mello (n• 2),
Carlos Patrocínio (n' 3), Mansueto de Lavor (n'4) e_ Nelson
Wedekin (n' 5).
··
_.
Todas as emendas, conforme justificat~vas, -têm pár esco~
po, corrigir, dentro da realidade atual, os valores fixad_os no
projeto para a remuneração mensal daquelas autoridades.
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Concordamos que os valores estabelecidos no projeto
não mais atendem ao por ele pretendido quando de sua apreM
sentação no início do mês de novembro.
Considefando a média dos valores estabelecidos nas
emendas para a remuneração daquelas atitorfdã.deS, somOs
pela alteração dó projeto"iflicial, apreSentadO por esta CoinhM
são Diretora, nos termos das segu.intes emendas, que preju-
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Justificação
Por determinação do disposto no art. 41, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, foram revogados,
a partir de 5 de oUtubro de 1990, os incentivos fiscais não
ratificados até aquela data. Este dispositivo determinou que
os incentivos fiscais setoriais em vigor na data da promulgação
da Constituição deveriam ser reavàlíados, sendo que aqueles
dicam as de n~ 1 a 5.
que não fossem confirmados por lei, no prazo de dois anos •
EMENDAN'6
.seriam considerados revogados.
Por este motivo, o Poder Executivo enviou a Mensagem.
Dê-se ã ementa do Projeto a seguínte redaç~o:
n° 822191 que resultou no PLC n'' 122. de 1991. Ocorre que
,"Fjxa, nos lermos do disposto no ãrt. 49, VIII, o Projeto de Lei não contemplou os veículos destinados a
da Constituição Federal, para. o exercício finanCeiro, transporre-coletivo, segmento tão importante para os deslocade 1992, a remuneração do Presidente- e-ao- Vice-Pre- mentos de trabalhadores e da população de baixa renda.
sidente da República e dos Min]strOS de EStado."
O texto do Projeto ora proposto tem o objetivo de autorizar as empresas produtoras de veículos de transporte de
passageiros a se creditarem do IPI relativamente às suas comEMENDA N'7
pras de peças e componentes empregados na fabricação dos
Dê-se ao art. 1~ d_o_ Projeto a seguinte redação:
referidos veículos.
"Art. 1~ A remuneração prevista no art. 49, inciAo restabelecer o ·crédito e a utilização do Imposto sobre
so VIII, da Constituição Federal, para o exercício finan- Produtos Industrializados - IPI incidente sobre os insumos
ceiro de 1992, é fixada nos valores mensais assim esta- empregados na industrialização dos veículos de transporte cobelecidos:
letivo de passageiros, o projeto de lei objetiva reduzir o preço
I - para o Presid~nte da República: seis milhões final dos veículos de Iôrma a viabilizar a renovação da frota,
de cruzeiros;
bem corri o tarifas m'ais condizentes com a situação económica
II- para o Vice-Presidente d_a_ República, cinco dos trabalhadores.
milhões e quinhentos mil cruzeiros; e
Não paira dúvida que o não restabelecimento do referido
ParágrafO úiiico. A remuneração fixada neste ar- crédito_ implicará orna elevação do custo final dos veículo~.
tigo será reajustada nas mesmas datas e nos mesmos Este aumento inquestionavelmente _repercutirá na tarifa paga
índices concedidos aos servidores públicos federais, a pela utilização do serviço de transporte. Assim sendo, a poputítulo de antecipação ou adiantamento salarial a ser lação trabalhadora será a grande prejudicada, considerando-se
que a mesma depende em maior intensidade deste meio de
compensado na data base.
III- para Ministro de Estado, cinco ·milhões de transporte .
cruzeiros."
.8_ala das sessões, 13 de dezembro de 1991. - Senador
Pedro Simon - -Senador Dario Pereira.
EMENDA N•8
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI No 1.682,
Suprima-se, em conseqüência do dísposto na Emenda
DE 7 DE MAIO DE 1979
no:>7, os arts. 2~e 3<ido Projeto. -Mauro Benevides, Presidente
- Lucídio Portella, Relator - Dirceu Carneiro - Beni Veras.
As alíquotas do Imposto sobre Produtos IndustriaO SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ~O Expediente
Jizados, assegura manutenção e utilização de crédito,
lido vai â publicação.
e dá outras p~óvidências.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr.
1o:> Secretário.
- -Ari. 2"' São asseguradas a manutenção e utilizaçao do
crédito do mesmo imposto relativo as í:riatérias-f>rimas, produÉ lido o seguinte
tos intermediários e material de embalagem efetivamente utilizados na industrialização dos produtos a que se refere o art.
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 410, OE 1991
1'·
Restabelece o Incentivo Fiscal que menciona e dá
outras providências.
(A ComisSão de Assuntos Económicos- DeciSão"
Terminativa.)
O Congresso Nacional dec_reta:
Art. lo:> Fica restabelecida ã man_utenção e utíliiaçã_o do
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O projeto
crédito de IPI - Imposto Sobre Produtos Industrializados lido será publicado e· remetido ã comissão competente.
relativo aos insumos empregados na industrialização de veícuSobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. r
los de transporte coletivo de passageiros e de seus Chassis Secretário.
·
com motor e carroçaria, de que tratam o art. 2~" do Decreto-Lei
É
lido.
e
ap!ovado
o seguinte: ·
9
n 1.662, de 2 de fevereiro de 1979, e o art. 2"' do Decreto-Lei
n' 1.682, de 7 de maio de 1979.
REQUERIMENTO N• 986, DE 1991
, Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de sua publiNos termos dq ª:rt. 281 dq _l~.egimento Interno, req~eiro
.
cação.
.
Art. 3\' Revogam-se as disposições em contrário,
_d_isperisa de interstício e prévia distnbüição de avulsos para
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o Projeto M Deereto Legislativo n' 12&,' qe 199Y, .~ fim de
que figure na Ordem do Dili·da sessão seguinte. _
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1991. -

~

Aureo

Mello'
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -·Aprovado
o requerimento, o projeto a que se refere figurará em Ordem
do Diada próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carn10íro)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerime-nto n"936,

de 1991, de autoria do Senador 'Amir Lando, solicitando, nos termos regimentais-,· a fndusão _em Ordeln
do Dia, do Projeto de Lei do Senado n• 280, de 1991,
que dispõe sobre a criação e o' iançamento do selo
comemorativo-dos 160 ãnos ·a:à~-fotografia no Brasil
e dá outras providências.
·· '
Em votação o requerimento, em tUrno único.
Os Srs~ Senadores qUê o aprovam qÜeiram permariecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Lei do Senado n' 280; de 1991, será incluído
em Ordem do Dia, oportunamente.
O SR. PRESIDENTE. (Dirceu Carneiro)- Item 2:,

Dezembro de 1991

Yotação, em turqo único, do Requerimento fl 937,
de 1991, de autoria do Senador Amir Lando, solicitando, nos termos regimentais, a inc1usão em Ordem
do Dia, do Profetci di:: Lei do Senado no 281, de 1991,
que dispõe sobre a criação do "Dia Nacional do Fotógrafo", oficializa no Brasil o "'Dia Mundial da Fo.tografia", e dá outras providências.
Em votação o requerimento-, em turno únicO.
Os Srs. Sénadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
. O Projeto de Lei do Senado no 281, de 1991, será incluído
em Ordem do Dia, oportunamente.
O" SR. PI{ESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Está esgotada
a m_atéria constante da Ordem do Dia. A PresidênCia convoca
sessão extraodinária~ arealizar-se hoje, às 14h," Com a seguinte
0

_

ORDEM DO DIA
-l-

Projeto de Decreto Legisfath:o n? 128, de 1991, Qe iniçüJtiva da Comissão Diretora, que dispõe sobre a remuneração
do Presidente da República, .do Yice~Presidente da República
e dos Ministros de Estado, para o exercício financeiro de
1992, e dá outras providências.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 14 horas.)

Ata da 2503 Sessão, em 13 de dezembro de 1991
18 Sessão Legislativa Ordinária, da 49 8 Legislatura

•.:... EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Dirceu Carneiro
gaça ~ Josê Paulo Bisai- José Richa- Júlio Campos- Jlmia
Marise - Jutahy Magalhães - Lavoisier Maia - Levy Dias Louremberg Nunes Rocha- Lourival Baptista- Lucfdio Portella - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Marco MaAffonso Camargo - Albano Franco - Alfredo Campos ciet - MartuOO Pinto - Maurício Corrêa - Mauro Benevides
- Ahnir Gabriel - AJufzio Bezerra - Amazoninó Mendes - - Meíra Filho- Moisês Abrâo - Nabor Júnior -Nelson· CarAmir l..ando - Antonio Mariz - Aureo Mello - Beni Veras ne!fO - l'felson Wedek.in_ - Ne"y Maranhão - Odacir Soái-es
- César Dias - Chagas Rodrigues - Cid Sabóia de Carvalho -. Oziel Carneiro - Pedro Simon - Rachid Saldanha Derzi -Coutinho Jorge- Dario Pereira- Dirceu Carneiro:.. Diva!- Ronalilo Aragão- Ronan Tito- Ruy Bacelar- Telmo Vieido Suruagy- Eduardo Suplicy- Elcio ,Álvares- Esperidião ra- Teotonio Vilela Filho- Valmir Campelo- Wilson Martins.
Amin - Fernando Henrique Cardoso ....: Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho -Gerson Camata - Guilherme
O SR. PRESIDENTE· (Dirceu Carneiro) - A listá· de·
Palmeira - Henrique Almeida - Hugo Napoleão - Humber~ presença acusa o comparecimento de 71 Srs. Senadores. Hato Lucena - Hydekel Freitas - Iram ~p.raiva - Irapuan Cos~ - vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
-,
ta Júnior- João Calmon- Joao França- João Rocha- JoSob a proteção de Deus, iniciarno"s--nossos trabalhos.
Não há expediente a ser lido.
nas Pinheiro- Josaphat Marinho- José: Eduardo- José FoÀS 14 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
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O SR. PRESIDENTE-(Dirceu Carneiro) -

Passa-se à

ORDEM DO DIÁ
Item 1:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 128, DE 1991
Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 281 do Regimento Interno
Discussão, em turno únfco; do Projeto de Decreto
Legislativo n9 128, de 1991, de iniciativa _çla CóiilWs-ãO
Diretora, que dispõe sobre a remuneração do Presi~
dente da Repúblícã.~ do Vice-Presidente da República
e dos Ministros de Estado, para o ex_ercício financeiro
de 1992, e dá outras providências.
O Parecer da Comissão Diretora é favorável às Emendas
no;>' 6 a 8 e pela prejudicialidade das Emendas o"' 1 a 5.
A Presidência esclarece ao Plenário que a matéria ficou
sobre a mesa durante cinco sessões ordinárias, a fim de receber
emendas, nos termos do art. 235, II d, do Regimento Iritérno.
Ao projeto foram oferecidas cinco emendas.
Em-discussão o projetd e as- emendáS·,-em tu-rno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação, em globo, as Emendas de n~ 6 a 8, com
~~~--__ -:;-_
pareceres favoráveis.
O Sr. Eduardo Suplicy -Sr. PreSídeiite; peço a palavra
para encaminhar a votação.
o SR. PRESIDENTE-(Uirceu -carneiro) :..c:~~Concedo a
palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy, para encaminhar
a votação.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para encaminhar
a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. _Presidente, Sr~
e Srs. Seriadores, como essas emendas chegaram agora, pediM
ria que fossem lidas_ para que possamos conhecê-las antes
de votar. Eu próprio acabo de recebêMlas, não sei de seu
conteúdo ainda, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Quanto ao
conhecimento, foi assegurado a V. Ex~, porque foram todas
publicadas, de acordo com o Regimento. Mas,_se V. Ex• desejar, o Sr. 1~' Secretário fará a leitura.
O SR. EDUARDO SUPLICY -Sim, Sr. Presidente. Gostaria de ress?ltar que não faço objeção a que haja uma rem uneM
ração adequada ao Presidente da República, ao--Vice-PreM
sidente e aos Ministros de Estado. Avalio que estaria havendo
um procedimento um tanto estranho, na medida em que a
remuneração do Presidente da República estava abaixo da
dos Senadores e Deputados Federais. ACJ.ui se está propondo
um ajuste com uma remuneração con_dizente com a·respoilsabilidade do Presidente, do ViceMPresidente e dos Ministros.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -O Sr. 1' Secretário procederá à leitura das emendas oferecidas ao projeto.
São lidas_ as seguintes

.
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EMENDAS OFERECIDAS AO PROJETO
DE DECRETO LEGISLA!IVO N•l28, UE 1991
Dispõe sobre a remuneração do Presidente e do
Vice-Presidente da República e dos Ministros de Estado
para o exercício financeiro de 1992 e dá outras providências.

EMENDA NeJ
DêMse ao ait.~ 19 do Projeto" de Decreto Legislativo n"
128, de 1991, a seguinte redação.:
"Art. to Ficam estabelecidos, como remuneração mensal, a partir de 19 de janeiro de 1992, os seguintes valores:
I - para o Presidente da República:
Cr$8.000.000,00 (oito milhões de cruzeiros);
I I - pa_ra o Vice-Presidente da Repúbli_ca:
Cr$6.800.000,00 (seis milhOes e óiiocentos rilil cruzeiros);
I I I - pãra oSMinisfios de- E-stado: ...
Cr$3.000.000,00 (três milhóes de cruzeiros), acrescidos
da importância éorrespondente a cem porcento, a título
de representação.
Parágia~()_ ú~ico. ~ r~_rriuneração fi?Cada neste_ artiM
go será reajustada nas mesmas datas e nos mesmos
índices concedidos, a partir de 19 de fevereiro de 1992,
aos servidores públicos da União."
-

--

--

-

--

--

Justificação
De_ acordo com o disposto no art. 49, inCiso VIII, da
ConStituiÇãO" Federal, compete ao Congresso Nacional fixar
no- "final de cada anq legislativo e para vigorar no exercício
filúinCeiro seguinté, a remuneração do Pfesidente e do VicePresidente d_a República e dos Ministros de Estado.
Os valores consta-ntes desta emenda ao decreto legislativo
refletem, na justa medida, o devido reajustamento a ser feito
nos valores atuais, considerado-se, entre outros aspectos, a
desvalorização da moeda no corrente exercício, o -príiicípio
isonômiCo contido no inciso XII do art. 37 da Carta Magna
e a necessidade imperativa de-prese-rV-ãÇãó -da-hierarquía exis~
tente entre os altos cargos e mandatos dos Poderes da República.
Nestas cq_ndiçõe~, a presente Emenda Substitutiva ao art.
1"' do Projeto de Decreto Legislativo n"' 128, de 1991, parece
estar em condi~-~ ~-~ merecer a C0f!!12_~~-t:!_nte aprovação dos
nobres congreSsistas.
Sala das Sessõe?,_14 de novembro de 1991. -Louremberg
Nunes Rocha.
EMENDAN'2
Dê-se ao art. 1 do Projeto de Decreto LegislatiVo n9
128, de 1991, a seguinte redação:
"Art. 19 _ A remuneração do Presidente da República, do Vice-Presidente da República e dos Ministros
de Estado é fixada em, respectivamente,
Cr$7.000.000,00 (sete milhões de cruzeiros),
Cr$6.000.000,00 (seis milhões de cruzeiros) e
Cr$2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil cruzei--ros), a vigorar a partir de 19 de janeiro de 1992, garantido aos Ministros de Estado, como acréscimo, importância correspOndente a 10"0% -(cem por cento) a título
de representã.Çâo.
9
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Parágrafo único. _Os

valore~ d~

_que trata _o_ artigo

serão reajustados, a partir de fevereiro de 1992, pelos
mesmos índices e nas mesmas datas atribuídas aos servi-

dores públicos da União."
Justificação
Os valores fixados na emenda prop-osta :rião correspondem a aumentos reais, mas, apenas corrigem aqueles estabelecidos no Decreto Legislativo n~ 63, de 1990, e que vigoraram
para o corrente exercício.
A remuneração dos cargos ·alinhados no artigo 1" é da
competência do Congresso Nacional, conforme dispõe o art.
49, inciso VIIJ, da Constituição Federal.
Sala das Sessões, 14 de novembro de 1991. - Aure(
Mello.
EMENDAN"3
Dê-se ao artigo 1" do -Projeto âe--De~creto_t_e"gislatívo n~"
128/91 a seguinte redação:
"Art. lo Ficam estabelecidos, como remuneração mensal, a partir de 1~ de janeifo-âe 1992, os seguintes valores:
-I - para o President~. 4_a Rf;pública:
Cr$7000.000,00 (sete milhões de cruzeiros);
I I - para o Vice-Presidente da República:
Cr$6.000.000,00 (seis milhões de cruzeiros);
I I I - para os Ministros de Estado:
Cr$2.500.000,00 (dois milhões e quinhéntos mil cruzeiros),,acrescidos da importância correspondente a cem
por cento, a título de representação.
Parágrafo único. A remuneração fix.&da neste artigo será reajustada_ nas mesmas datas e nos mesmos
índices concedidos a partir de 19 de fevereiro de 1992,
aos servidores públicos da União."

Justificação
De acordo com o disposto no art. 49, incisa: VIII, da
Constituição Federal, compete ao Congresso Nacional fixar,
no final de cada ano legislativo e- pãia- Vigorar no exercício
financeiro segUinte a remuneração do Pres~4ente da República
e dos Ministros de Estado.
Os valores constantes desta emenda refletem, na justamedida, o devido reajustamento a ser feito nOs valores atuais,
considerando-se, entre outros aspectos, a· desvalorização da
moeda no corrente exercício, O princíp'i<l isOTI6ihícõ ·contidono inciso XII do art. 37 da_ ~arta Magna e ~ nece5siçlade
imperativa de preserVação da hierarquiã existente entre os
altos cargos e mandatos dos Poderes da República.
Nestas condições, a presente Emenda Substitutiva ao ProM
jeto de Decreto Legislativo n~ 128, de 1991, parece estar em
condições de merecer a competente _aprovação dos nobres
-congressistas.
Sala das Sessões,-14 de novembro de 1991. -carlos PaM
trocínio.
EMENDA N' 4
Dê-se aos artigos J9e·z9do Projeto de Decreto Legislativo
n' 128/91 a seguinte redação:
"Art. 19 A remuneração do Presidente da República é fixada em 110% (cento e dez por c-ento) dos
valores percebidos como remuneração em espécie, a
qualquer título, pelos membros do Congresso Nacio- .

De~embro
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nal, e a do Vice-Presidente será equivalente a 75%
(setenta e cinco por cento) dos valores percebidos pelo
Presidente da República.
Art. 2" A reriluneraçao dos Ministros de Estado
é fixada em 100% (cem por cento) dos valores percebidos como remuneração em espécie, a qualquer título,
pelos membros do Congresso Nacional."
Justificação
Esta emenda visa ant~s garantir a constitucionalidade do
presente projeto de decreto legislativo, pois da forma anterior
o_ vencimento do Ministro de Estado estaria sendo reduzido,
cOntrariando um dos fundamentos básicos da Constituição
Federal vigente que é o da irredutibilidade salariaL
Também pretende-se garantir uma igualdade remuneratóiia-ell(re congresSistas e Ministros de Estado e ainda manter
uma hierarquia remuneratória em razão da não incidência
de reajuste sobre a remuneração dos ministros no último projeto de lei que tenta corrigir as tabelas do Executivo.
Mantem-se a atual vantagem pecuniária prevista no art.
3• do projeto de que trata a Lei n' 8.162, de 9 de janeiro
de 1991, que é garantida apenas aos ministros que tenham
mandato parlamentar.
Sala das Sess_ões, 14 de novenÍbro de 1991. - Mansueto
de Lavor.
EMENDAN'5
Art. r A remuneração mensal dos cargos abaixo, a
partir de 19 de janeiro de 1992, é fixada em·:
I - Presidente da República- Cr$7.000.000,00 (sete milhões de. cruzeiros);
II- Vice-Presidente da República - Cr$6.000.000,00
(seis milhões de cruzeiros);
III- Ministro de Estado- Cr$4.600.000,00 (quatro milhões_ e_ seiscentos mil cruzeiros), sendo Cr$2.300.000,00 de
vencimento básico, acrescida de igual importâÍicia a título
de representação.
Parágrafo único. A remuneração de que trata o artigo·
será reajustada nas mesmos índices concedidos aos servidores
públicos da União, a partir de 19 de fevereiro de 1992.
Art. zo O -a-rr. 19 do Decreto Legislativo flo 63, de -19
de dezembro de 1990, passa a vigorar, acrescido de parágrafo
único, com a seguinte redação:
"Art. 1" A remuneração do Ministro de EstadO,
em janeiro de 1991, éde Cr$475.000,00 (quatroeentos
e setenta e cinco mil cruzeiros), acrescido' da importância correspónderife a cem por cento. a título de
representação.
- Parágrafo único. A remuneração fixada neste artigo será reajustada até dezembro de 1991, nas mesmas
_datas e nos me~mos índices concedidos_, a partir de
19 de fevereiro de 1991, aos servidores públicos da
União".
Art.3' A vantagem pecuniária de que trata o art. 3•
da Lei n~ 8.162, de 9 de janeiro de 1991, integrante da remuneração; é fixada, para janeiro de 1992, em Cr$409.556,00 (qua'
trocentos e nóve-riiil, qUinhentos e cinqüenta e seis cruzeiros)
e será reajustada pelos mesmos índices a serem atribuídos
aos servidores da União para o exercício de 1992.
Art. 49 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
_de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dezembro de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Justificação
Esta emenda substitutiva que propõe fixar a remuneração
de determinados cargos do Poder Executivo obedece ao dis~
posto no art. 49, indSo VIII, da Constituição Federal.
O estabelecimento da remuneração dos cargos _de Presidente e Vice-Presiclente da República e de Ministros de Estado, a vigorar a partir de l"de janeiro do próximo anO, pretende
corrigir, dentro da realidade brasileira, os valores fixãdós para
esses cargos, no presente exercício, pelo Decreto Legislativo
no 63, de 1991.
~
O art. 2" desta emenda objetiva regulamentar o art. 3o
e seu parágrafo único õa Lei n" 8.162, de 1991_,_ relativamente
ao ano corrente.
. __
_ . _ __
Entendemos que esta· effierictá substitutiVa, qUe guarda
estrita obedfência ao_ çl_i_sposto no art. 37, inciso XII, da Consti~
tuição Federal. tem condições plenas de merecer a aprovação
dos nobres _colegas Congressistas.
Sala da Sessão, 13 de novembro de 1991. -Nelson Wedekin.
-

EMENDA N' 6 - CDIR
Dê~se

à emenda do Projeto a seguinte redação:
"Fixa, nos termos disposto no art. 49, VIII, da
Constituição Federal, p~ra o exercício financeiro de
1992, a remuneração do Presidente_ e dO-Vi~-Presi
dente da República e dos Ministros de Estados"
EMENDA N' 7 - CDIR

Dê-se ao_ art. P _do projeto a seguinte redação.
:rt. 1~ A remuneração prevista no aí't. 49, inÇísO
VIII, da Constituíção Federal, para o exercício financeiro de 1992, é fixada nos valores mensais assim est~:
belecidos:
__
___
I - para o Presidente da República, seis milhões
de cruzeiros;
I I - para o vice-Presidente, cinco ·milhões e quinhetos mil cruzeiros; e
Parágrafo único: A remuneração fixada neste artigo será reajustada nas mesro_as datas e _nQS mesmos
índices concedidos aos servidores públicos federais, a
título de _ante-cipação ou adiantamento salarial a ser_
compensando na data~base
__ _
III- para Ministro de Estado ci.nco 'milhões de
cruzeiros_.~·

EMENDA N' 8 - CDIR
Suprime-se~

os arts.

2~

em conseqüência do d!sposto na. emenda n<:"õ
e 39 do Projeto.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -'-' Votação, em
globo, das Emendas de n~s 6 e 8, com parecer favorável.
Os Srs. Senadores que os_ aprovam queiram permancer
sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
Aprovadas as Emendas de ndõ 6 e 8, ficam prejudicadas
as de n9S 1 a 5.
O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro} - Concedo a
valavra ao nobre Senador.
--
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O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB- PI. Pela ordem.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, houve um substi~
tutivo da Mesa sobre esta matéria?
O SR. PRESIDENTE (Dirceu CArneiro) - Foi o que
acabou de ser aprovado.
_
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A matéria
vai a Comissão Diretora par a redação final.
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo Sr. 19
Secretátrío.
É lida a seguinte
PARECER N• 574, DE 1991
(Da Comissão de Dire"tora)
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n• 128, de 1991.
.:A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto de Decreto Legislativo n~ 128, de 1991, que dispõe sobre
a remuneração do Presidente da República, do Vice~Presi
dente da República e dos Ministros de Estado, para o exercício
financeiro da 1992, e dá outras providências.
Sala da Reuniões da Comissão, 13 de dezembro de 1991.
- Presidente Mauro Benvinedes - Rachid Saldanha Derzi,
Relator Dirceu Carneiro - Lucídio Portella.
ANEXO AO PARECER No 574, DE 1991
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n• 128, de 1991.

Fª-Ç2 S':il:!_er que o Congresso Nacional aprovou e
eu,
, Presidente do Senado Federal. nos termos
do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o segui~te:

DECRETO LEGISLATIVO N'

, DE 1991

Fixa, nos termos do disposto no art. 49, VIII,
da Constituição Federal, para o exercício rmanceiro de
1992, a remuneração do Presidente e do Vice-Presidente
da República e dos MinJstros de Estados.
Art. 1P A remuneração prevista no art. 49, inciso VIII,
da Constituição Federal, para o exercício finànceiro de 1992,
é fixada nos valores mensais assim estabelecidos:
I ...:..para o Presidente da República , Cr$6.000.000,00
(seis milhões de cruzeiros);
I I - para ó Vice-Presidente da República,
Cr$5.5-QQ.OQQ,_Q_Q_(ç~Ç_O_J!lll_i!~§i ~--q~i~ntos mil cruzeiros);
III- par Ministro de Estado, Cr$5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiro).
Parágrafo único. A remuneração fixada neste artigo será reajustada nas mesma datas e nos mesrilos índices concedidos aos servidores públicos federais, a título de antecipação
ou adiantemento salarial a ser compensado na data-base.
Ar~" 2~ Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
Art~- 3~ Revogam-se as disposiÇões em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneir9) - O parecer
vai à publicação.
_
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. P
-SeCretário.
·
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Ê lido e aprovado o seguinte:REQUERIMENTO N• 987, DE 1991
Nos termos do. art. 321 do Regimento Interno,
requeiro dispensa de publicação, para imediata discus~
são e votação, da redação final do Projeto de_ Decreto
Legislativo no 128; de 1991, que dispõe sobre a remuneração do Presidente da República, do Vice-Presidente
da República c dos Ministros de Est?dO, para o exercíCiO financeiro de 1992, e dá outras providências.
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1991. Lucfdio Portella.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Càrneiro) -·Aprovado o requerimento, passa-se à irile_diata apreciaçãO
da matéria.
Em discussão. -(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro adis-

cussão.
Em votação.
Os- SiS. SenadOres quê a ·apiõ-va:rri queir3ID ·pér~
mancer sentados. (Pausa.)
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Aprovado. _
O .Projeto vãi ã Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- APresidência convoca sessão extraordinária a realizar~se h o~
je, às 14h13mim, com a seguirite:

ORDEM DO DIA
I

-

Requerimento fii 946, de 1991,-do Senador Almir
tramitação conjunta para-o Projeto
de Lei do Senado n' 20, de 1991, de autoria do Senador
Márcio Lacerda, e o PrOjetO de Lei do Senado no 271,
de _19~1, de autoria do Senador Louremberg Nunes
Rocha, que institui o "Estatuto do Garimpeiro" e dá
outras providências.
Gab[i~J.t_.§p_Iic_i_t_aJ1do

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Está
encerrada a sessão.
(Levanta~se a sessão às 14 horas e 12 minutos.)

Ata da 251 a Sessão, em 13 de dezembro de 1991
1a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura

- EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Dirceu Carneiro
ÀS 14 HORAS E 13 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Affori.só-Camargo- Albano Franco- Alfredo Campos
- Almir G3brie1--Aiufzio Bezerra --Amazonino MendesArnir Lando- Antonio Mariz- Aureo Mello- Beni Veras
-César Dias- Chagas Rodrigues- Cid Sabóia de Carvalho
-Coutinho Jorge- Dario Pereira -Dirceu Carneiro- Diva!do Suruagy - Eduardo Suplicy - Elcio Álvares - Esperidiao
Amin - Fernando Henrique Cardoso - Francisco RollC?mberg- Garibaldi Alves Filho- Gerson Camata -Guilherme
Palmeira - Henrique Almeida - Hugo Napolea.o - Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior- Joao Calmon- Joao França- João Rocha- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- José Eduardo- Josê Fogaça- José Paulo Biso!- José Richa.: Júlio Campos~ Jónia
Marise- Jutahy Magalha.es- Lavoisier Maia- Levy DiasLouremberg Nunes Rocha- Lourival Baptista·- Lucfdio PorteU a - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Marco Maciel - Marluce Pinto - Maurfcío Correa - Mauro Benevides
- Meira Filho- Moisés Abrao -Nabor Júnior- Nelson Carneiro - Nelson Wcdekin - Ney Maranhão - OdacircSoares
- Oziel Carneiro - Pedro Símon - Rachid Sãldanha Derzi Rona1do Aragao- Ronan Tito- Ruy B_a,c:ei_ar -,_Te:1Qici_Yi.ek_
ra- Teotonio Vilela Filho.:. Valmir Campela:.. WilsanMartins.

<r SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A lista de
presença acusa o comparecime1.to de 71 Srs. Senadores. Ha~
vendo número regimental, declarO aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
TE (o·
c
· )
b
0 SR .PRESID
--- EN
- uceu _ arneiro -So reamesa,
requerimento que será Jido pelo Sr. !~'-Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 988 , DE 199!
Requeremos urgência, nos tenDOs do -art. 366, alínea b,
do Regimento Interno, para o PLC n' 134/91, que dispõe
sobre a concessão de abono aos traba1hadores no mês de
dezembro de 1991 e dá outras providências.
Saia das Sessões, 13 de dezembro de 1991. -Dirceu
Carneiro- Humberto LuceQa- Fernando Henrique CardOso
- ·Valníir Campelo- MeiraFilho- Almir Gabriel- Esperi·
diãoAmin- FranciscoRollemberg- Pedro Simon- Divaldo
Suruagy - Amir Lando - Julio Campos - Dario Pereira
- Mauro Benevides- Racbid Saldanha Derzi- Elcio Alvares
- Marco Maciel- Odacir Soares - Telmo Vieira - Magno
Bacelar- Cid Sabóia de Carvalho- Ozlel Carneiro- Maurício Corrêa - Eduardo Supiicy - João França - Lucfdio
Portella - Ronan Tito - Cesar Dias - Nelson Wedek.in -.~u~~o _MeDo___- Júnia Marise_- _Marluce Pinto- Teotonio
Vilela Filho- Carlos Patrocínio- Lourivai Baptista- Hugo
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Napoleão - Garibaldi Alves Filho - Albano Franco - José
Richa- Chagas Rodrigues- Wilson Martins- -João CW.mon
- Gerson Camata - Coutinho Jorge - Jon3:5 Pinheiro Affonso Ca'!làrgo-- Moises Abrãõ - Benl Veras - João
Rocha- Nabor Júnior- Louremberg Nunes Rocha- AlfreR
do Campos- Amazonino Mendes- José Fogaça- Lavoisier
Mala.
O SR. PRESIDENTE- (Dirceu Carneiro) -O requeri·
mento que acaba de ser lido será su_bmetiQo__a_o_ Plenário após
a Ordem do Dia, nos termos do art. 340, II, do Regimento
Interno.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ---: Passa·se â
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O projeto é constitucional, foi aprovado na Câmara dos
Deputados. Portanto, somos pela sua aprovação, e graças
a Deus, porque ainda temos condições de votar.
É a seguinte a íntegra do projeto:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 134, DE 1991
(N' ~.327/91, na CI!Sa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República).
Dispõe sobre a conces.sjo de abono aos _trabalhadores no mêS de dezembro de 1991, e dá outras provi· ·
·
dências.

O Congresso Nacional decreta:
_Art. 19 É devido aos trabalhadores, exclusivamente no
mês de dezembro' de '1991, abón'o rio valor de Cr$21.000,00
Item 1:
(vinte e um mil cruzeiros) mensais, desde que o valor do
Votação, em turno úriico~do Requerimento n~946,
salário nesse mês, somado ao valor do abono concedido, não
de autoria do Senador Almir Gabriel, solicitando tramiultrapasse a Cr$147.000,00 (cento e quarenta e sete mil crutação conjunta para o Projetei de Lei do Senado n~ zeirós).
207/91, de autoria do Senador Márcio Lac;erda, e o
§ 1o Se a soma referida neste artigo ultrapassar
Projeto de Lei do Senado n"' 271/91, de autoria do
Cr$147.000,00 (cento e quarenta e sete mil cruzeiros), o abono
SenadorLouremberg Nunes Rocha, que i_nstitui bEsta- será reduzido de forina a garantir" a_ ·cóndição estabelecida.
tuto do Garimpeiro e dá outraS providências.
§ 29 Para os fins do disposto·nO parágrafO ariterior, consideram-se integrantes do salário de cada mês as parcelas resulEm votação.
taÍltes da aplicação das antecipaçõe-s· e reajustes-de que trata
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer
a Lei n' 8.222, de 5 de setembro de 1991.
sentados. (Pausa.)
§ 3' O abono de que trata este artigo será pago até
Aprovado.
Os Projetos de Lei do Senado n~ 207 e 271/91 passarão o quinto dia útil do mês subseqüente ao mês de sua compe"· · · . tência.
a tramitar em conjunto.
§ 49 O valOr -horário do abono será igual ao quociente
Esgotada a matéria cotistili:J.te da Ordem do Dia.
_d~ di_vis_ão do valor do abono mensal de que trata este artigo
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ....,.,Pas'ia,se, ago· · por duzentos e vinte, e o valor diário, por trinta.
ra, ã apreciação do Requerimento de- Urgência --n9 988, de
§ 5"' O abono referido neste artigo, assim como a par1991, lido no Expediente. para o Projeto de Lei da Câmara cela do décimo-terceiro salário dele decorrente, não serão
n' 134/91.
incorporados aos salários a qualquer título, especialmente para
Em votação.
fins de cálculo das antecipações e reajustes de que trata a
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer Lei n~ 8.222/91, nem estafão sujeitos a quaisqUer incidências
sentados. (Pausa.)
de caráter tributário, trabalhista ou previdenciário.
Aprovado.
Art. 2"' O disposto nesta lei não se aplica:
Aprovado o requerimento, passa-se ã apreciação da maI - aos vencimentos, soldos e demais remunerações e
téria.
vantagens pecuniárias de servidores públicos civis e militares,
DiscUsSão, em turno único, do Projeto de Lei da da Administração.Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional, bem assim aos respectivos proventos de aposenCâmara n9134/91, de iniciativa do_ Presidente. da República, que dispõe sobre a concessão de abono aos traba- tadoria e às pensões de seus beneficiários; e
I I - aos benefícios de prestação continuada pagos pela
lhadores no mês de dezembro de 1991 e dá outras
providências. (Dependend_o_.de_parecer da Comissão Previdência Social.
Art. 39 Esta h~i entra em vigor na data -dé sua publicade Assuntos EconômiCos.)
- ção,
com efeitos financeiros a partir de Í 9 df: deZembro de
, Solicito ao nobre Seriador Maurício. Corrêa- p parecer
1991.
da Comissão de Assuntos Económicos.
-Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
~ É ·o parecer, Sr. Presidente .
., . O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Para emitir
paracer. Sem revisão do Qfador.) --Sr, Presidente, Sros e
Srs. Senadores, a matéria é conhecida de todo o Plenário.
O SR. PREiÜDENTE (Dirceu Carneiro) - O parecer
Trata-se da concessão do abono de 21 mil cruzeiros aos traba- conclui favoravel111-ente ao projeto. Completada a instrução
lhadores que percebem salário mínimo, no limite de 3 salários da matéria, passa::se_a sua apreciação.
mínimos, ·mês. Quando chega ao teto de_ 147 mil cruzt;:iros,
Em discussão ,o projeto. em turno único. (Pausa.)
não há mais o abono, a não ser em determinadas circunsNão havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
tâncias.
.
. .
_ Os SrS. SenàdOres que Oaprovam queiram pehnanecer
O abono é excluído para os vencimentos dos servidores
civis, soldos e demais remunerações e vantagens pecuniárias sentados. (Pausa.).
Aprovado.
99s servidores públicos, para os _aposentados, pensioniStas
e _s_eus beneficiários.
O projeto vaf à sanção.

ORDEM DO DIA
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Lembro aos
Srs. Senadores, que o Congresso Nacional está convocado
para uma sessão conjunta a realizar~se hoje, às 1'5h30mTn
no Plenário da Câmara dos Deputados.
O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador.
O SR. MAURÍCIO CúRRÊA (PDT-DF. Pela ordem.)
-Sr. Presidente, está prevista-sessão do Senado para hoje?
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O Senado
não está conVocado, apenas o Coilgressd Nacional, para ama~
nhã e, possivelmente, para domingo.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- O Senaifo não se reunirá.
amanhã, sábado, nem domingo?
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Não está previsto.

-

O SR. MAURÍCIO CORRftA ;_ Muito obrigado, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carhefto) - Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar o_s trábalhos,
designando para a próxima sessão ordinária a segUinte

ORDEM DO DIA
-lPROJETO DE LEI DA CÂMARAN' 4!; DE 1991
(Em regime de urgência, nos teúnOS do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
no 41, de 1991 (n" 1.626/89, na Casa de origem), que dispõe
sobre a proteção do trabalho doméstico, -e dá outras prov"idên~
cias. (Dependendo de parecer da Comissfi.o de Assuntos So~
ciais).

-2PROJETO DE LEI DA CÂ.\.1ARA N·· 112; DE 1991
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Disci.Iss<iO, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
no 112, de 1991 (n' 396/91, na Casa de origem), que reajusta
a pensão especial mensal concedida às viúvas de ex-Presi~
dentes da República. (Dependendo de parecer da Comissão
de Assuntos Sociais).
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- 4-·- ·PROJETOIYETEI DA CÂMARA No 130, de 1991
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 3~6, =c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único,do Projeto de Lei da Câmara
no 130, de 1991 (n' 2.153/91, na Casa de origem);de iniciativa
do Presidente da República, que autoriza o Poder Executivo
a instituir como fundação pública a CoordenaçãO de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior- CAPES, e dá outras
providências. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação).
·

-5PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 131, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termos do
--art. 336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 131, de 1991 (n'2.382191, na Casa de origem), áe iniciativa
do Presidente da República, que autoriza a Centrais Elétricas
Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS, a doar o bem que mcnR
ciona. (Dependendo de parecer da Comissão çle Constituição,
Justiça e Cidadania).

-6PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 135, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
no 135, de 1991 (no 2.308/91, na Casa de origem), de iniciativa
dç Presidente da República, que autoriza a Petrobrás Químieã:
S.A._ -- PETROQ_UISA, a partjcipar minoritariãmente de
soCiedades de ~pitais privados no Eixo Químico do Noi"deSie-;
formado pelos Estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Norte. (Dependendo de parL'cer da
Comissão de Assuntos Económicos).

-7PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 136, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termo!t do
.
art. 336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
no 136, de 1991 (n' 1.912191, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que _dá nova redação aos arts.
19, inciso VI e 23, inciso V, da Lei n9 8.028, de 12 de abril
de 1990, e 19, inciso H, da Lei no 8.029, de 12 de abril de
1990, e dá outras providências. (Dependendo di parecer da
Comissão de Constituição Justiça Cidadania).

e

-8-3PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 129, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Discussã-o em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 129, de 1991 (n" 5.427/90, na Casa de origem), que dispõe
sobre a publicação de informações relativas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, pelo "M_iitiStér.io do
Trabalho e da Previdência Social e pela Caixa Económica
Federal. (Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos
Sociais).

PROJETO DE LEI DA CÁMARA No 137, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termos do
.
art. 336, c, do Regimento Interno)
· Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 137, de 1991 (no 2.211/91, naCasa de origem), de iniciativa
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios,
que altera a Lei n 9 8.185, de 14 de m~Ç> de 1991, que dispõe
sobre a Organização Judiciária do Dfstrito Federal e dos Terri~
tórios, e cria a Auditoria Militar do Dis-trito Federal. (Dependendo de parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Dezembro de 1991
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-9PROJETO DE DECRETOLEGISLATIVON•!37,DE 1991
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do ProjetO de Decreto LegisM
lativo n' 137, de 1991 (n' 54/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Onda Sul
FM Stéreo Ltda., para explorar serviço de radiodifusão so.nora
na cidade de Carmo do Rio Claro, Estado de Minas Gerais.
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação).
-lO-

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 80, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termos dO art. 336, c, do Regimento Interno)
_
Discussão, ·em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n<1 80, de 1991, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que
institui o Programa de Garantia de Renda Mí_nima_- PGRM,
e dá outras providências, tendo
PARECER, sob no 518, de 1991, da Comissão
-de Assuntos Económicos, favorável ao projeto nos terM
mos do substitutiVo que oferece.
-11-

0F!CIO S/30, DE 1991
(Em regime de urgência, nos terl!los do
art. 336, c, do RegimentO Interno)
Ofício S/30, de 1991 (n' 2.620/91, na origem), através
do qual o Município de São José do Rio Preto (SP) solicita
autorização para contratar· operação de créditO no valor de
sete bilhões cento e noventa e seis milhões, setecentos e
trinta e quatro mil, quinhentos e noventa e nove cruzeiros
e quarenta centavos; para os fins que especifica. (Dependendo
de parecer da ComissãO de Assuntos Ecoiidrilicos).
-120FÍCIO N' S/50, DE 1991
(Em regii'Ile-ae-urgência, nos termos do.
art. 336, c, do Regimento Interno) ~ ~
Ofício n' 50 de 1991 (n' 11.084/91, na origem), através
do qual o Gove;nd do Estado de Santa Catarina solicita a
alteração da Resolução n• 47, de 1990. (Dep:ndendo de parecer da ComiSsãO de Assuntos Econom1cos).
-13-

0FÍCIO N' S/61, DE 1991
(Em reime de urgência, Iiõs termos do
art. 336, c, -do Regimento Interno)
Oiício no S/61, de 1991 (n' 300/91, na origem), através
do qual o Governo do Estado ~o Pará solic_ita a~utorização
para contratar operação de crédito externo JUnto ao banco
InterameriCano de Desenvolvimento- BID, no valor de cenM
to e quarenta e cínco milhões de dólares norteMamerican~s,
para os fins que especifica. (Dependendo de parecer da Com1sM
são de Assuntos Econômícos).
-14-

0FfCIO N' S/62, DE 1991
(Em regime de urgêilciã, rióS -termOs do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Ofício n' S/62, de 1991 (n' 7.906/91, na origem), através
do qual o Governo do Estado de Minas Gerais soliCita autoriM

zação para emitir e colocar no mercado, atra_vés de of~rtas
públicas, Letras Financeiras do Tesouro de Mmas GeraisLFT - MG, para os fins que especifica. (Dependendo de
.,
parecer da Comissão_ de Assuntos Económicos).
-ISOFÍCIO N' S/63, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termos do
_
art. 336, c, do Regimento Interno)
Ofício n• 63, de 1991 (n' 7.907/91, na origem), através
do qual o Governo do Estado do Rio Grande do Sul solicita
autorização para emitir e colocar no mercado, através de ofertas públicas, seiscentas e noventa e seis Letras Financeiras
do Tesouro do Estado do Rio Grande do_ Sul - LF_T __ RS. (Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Económicos).
-160FÍCIO N• S/69, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
- Ofício n' 69, de 1991 (n' 7.973/91, na origem), através
do_qual a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro solicita
ao.rõrização para emitir e colocar no mercado, através de oferM
tas públicas, Letras Firianceiras do Tesouro Municipal LFTM
-Rio, para os fins que especifica. (Dependendo de parecer
da Comissãe de Assuntos Económicos).
--11PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 22, DE 1991
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~
22, de 1991, de autoria do Senador_Márcio Lacerda, que acrescenta parágrafo ao art. 62 do Regimento Interno do Senado
Federal, tendo
PARECERES, sob n~ 222, 331 e 432, de 1991, das Coroissõ_es
- de Constit_ui_ção, Justiça e Cidadania- 1~ pronunciamento: favorável; 2~ pronunciamento: concluindo pelo não-aM
colhimento do pedido de reexame, por não encontrar embasamento regimental nem argumentação convincente para deferimento da pretensão.
- Diretora, favorável.
-JSREQUERIMENTO N• 745, DE 19.91

Votação, em_ turno único, do Requerimento .t1<1~ ~~~; de
1991 de autoria do Senador Divaldo Suruagy, solicitando,
nos termos_ regimentais, a convocação do Senhor Ministro
da Economia, Fazenda e Planejamento, para prestar, perante
o .Plenário do Senado Federal, iriformações sobre as razões
e fundamentos das Resoluções do Banco Central do Brasil,
autorizado pelo COnselho Monetário Nacional, para· ~ue os
cheques emitidos por correntistas do Banco do Brasil e da
Caixa Econômica Federal, então paralisados, fossem pagos
sem nenhum controle de lastro.
-19-

REQUERIMENTO N• 750, DE 1991
VotaÇão, -em tU!no únic9, do Requerimento n~ ~50, de
1991 de autoria do Senador Eudardo Suplicy, solicitando,
nOS t'ermos regimentais, COI!lbina~O com O art. 50- da Çonstituição Federal, a convocação do Senhor Ministro da EconóM
mia, Fazenda e Planejamento, Doutor Marcílio ~arques MoM
reira, para prestar, perante o plenário desta Casa,mformações
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atine-ntes à distribuição do_ Õrçamento da- ifrÚão p-ara o
de 1991.
-20REQUERIMENTO N' 856, DE 1991

ãno

niefpios, de -equipamentos, ini1t}tilnaS e- veícuiOS. exceto os
de representação, para uso no s_erviço -público. ·
2• dia: 16-12-91
Último dia: 19-2-92
c) de Educação
-Projeto de Lei do Senado n• 403, de 1991, de autoria
do Senador Pedro Simon, que institui o Ano. Nacional do
Adolescente, o Dia Nacional do Adolescente e dá outras pro~
vidências.
3• dia: 16-12.91
Último dia: 18-2-91
-Projeto de Lei do Senado n' 408, de 1991, de autoria
do Senador Nelson Wedekin, que torna obrigatório o ensino'
de Língua e Literatura Espanhola nas escolas de 29 grau.
2• dia: 16-12,91
Último dia: 19-2-92
d) de Constituição, Jusitça e Cidadania
-Projeto de Lei do Senado n' 405, de 1991, de autoria
do Senador Teimo Vieira, que díSpõe sobre a alienação de
imóveis residenciais de propriedade da União e de suas autarquias situadas. nos Estados-Membros.
1• dia: 16-12-91
Último dia: 20-2-92

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 856, _de
1991, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, solic;:itaildo,
nos termos dos arts. n~s 71, da ConstituiÇãO, e 210, do Re~
mento Interno, seja realizada pelo Tiit)~nal de Contas da
União, auditoria contábil, financeira e ·páhimoniiil sohre o
resultado do trabalho realizado pelo Grupo criado nos termos
do Decreto n' 99.608, de 13 de outubro ,de 1990, que teve
como conclusão a proposição de um termo de confissãO e
assunção de dívida com concessão de gar~I,l~ia e _outJ~,§_~yepças
a ser firmado entre a Eletrobrás e as empresas credoras _qo
setor elétrico.
-~~-=~-~--21PROJETO DE LÉI DO SENADO Ne 258, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia, riOS termos
do art. 172, I, do Regiment~ ~nterno)
_
DiscusSa"o, em turriO únicO, do Proj~toode Lei _çlo Sen~do
n<? 258, de 1991, de autoria do Senador_ N~Json C~rneiro, que
fixa o valor dos títulos públicos na compo~ição do preço para
aquisição de bens a serem alienados. (Dependendo _de parC?cer
da Comissão de AssuntoS EConômicos). '
· · ·

I - PROJETOS EM FASE DE APRESENTAÇÃO
bE EMENDAS PERANTE AS COMISSÕES
a) de Assuntos Sociais
-Projeto de Lei do Senado no 401, de 1991, de autoria
do Senador Nelson Carneiro, que ·altera a Lei n9 5.550, de
4 de dezembro de 1968, que dispõe sobre. o exercício da profis·
são de Zootecnista.
Último dia: 16-12-91
Projeto de Lei do Senado n' 404, de 1991, de autoria
do Senador Nelson Wedekin, que altera o art. 20 da Lei
n9 8.036, de 11 de maio de 1990, estabelecendo novas hipóteses
de movimentação, pelo trabalhador, de sua cqnta vinculada
no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- FGTS.
4• dia: 16-12-91
Último dia: 17-2-92
-Projeto de Lei do Senado n• 407, de 1991, de autoria
do Senador Nelson Wedekin, que dispõe _sobre o credencia·
mento do delegado sindical e dá outras pt:ovidências. 3• dia: 16-12-91
Último dia: 19-2-92
.
.
. .
-Projeto de Lei do Senado n<? 406, de 1991, de autoria
do Senador Nelson Wedekin, que alter~:_:;t _r_(!d_ação __ de dispositiVos da Consolídação das Leis do traball;t~, a fim de_ ajustá-la
ao disposto no art. 7<?, inciso XVI, da Col;tstituição Federal.
I• dia: 16-12-91
Último dia: 20-2-92
b) de Assuntos Económicos
___
_
-Projeto de Lei do Senado n• 402;de 1991, de aut&ria
do Senador Moisés Abrão, que dispõe sObre os planos de
benefícios das entidades fechadas de previdência privada patrocinadas por entidades da administração1ndireta da União .
3• dia: 16-12-91
Último dia: 18-2-92
-Projeto de Lei do Senado n' 409, de 1991, de autoria
do Senador Nelson Wedekin, que concede isenção do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI), na aquisição, pelos mu-
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II- PROJETOS EM FASE DE APRESENTAÇÃO
DE EMENDAS PERANTE A COMISSÃO DE
RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA
NACIONAL
(Art. 376, c, do Regimento Interno)
PRAZO UNICO
-Projeto de Decreto legíslativo n• !39, de 1991 (n'4719Í,
Câmara dos Deputados), que aprova a adesão do Brasil
ao Programa C_ospas/Sarsat, de localização, busca e sal v~~
mentode ae~onaves e _embarCações sinistradas, por meio de
sinais de satélites, bem como a concessão de crédito ariuàl
no valor de dez mil dólares norte-americanos ao orçamento
elo Ministério da Aeronáutica, _t:Ie modo a permitir o cumpri~
merito das novas obrigações financêiras-adV1ndas da adesão ..
.
Último dia: 16-12-91
-Projeto de Decreto Legislativo n• 140, de 1991. (n'
27/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Acordo-Quadro de Cooperação Fazendário-Financeira, ceie~
brado eriire o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo dos Estados Unidos Mexicanos, em Brast1ia,
em !O de outubro de 1990.
Último dia: 16-12-91
Projeto de Decreto legislativo n' 141, de 1991 (n• 46191,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
de Cooperação para a Redução de Demanda, Prevenção do
Uso Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico lü_çitQ:l
de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, celebrado eritie
_o Governo da República Federativa do Brasil e o Goveri::i:o
da R~pública do Chile.
Ultimo dia: 16-12-91
- Projeto de Decreto Legislativo n' 142, de 1991 (n'
. 36/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Acordo sobre a criação de uma Comissão Mista de Cooperação, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República da Tunisia, em Brasí_1ía:;
a 27 de novembro de 1990.
Último dia: 16-12-91
Dé!-
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III- PROJETO EM FASE DE APRESENTAÇÃO
DE MENDAS PERANTE A COMISSÃO
DE EDUCAÇÃO
. .
(Art. 375, I, do Re~imento Interno
PRAZO UNICO
.
-Projeto de Lei da Câmara n' 130, de 1991 no 2.153/91,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República,
que autoriza o Poder Executivo a fõ-Strtuir coirlo fundação
pública a Coordenação de aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior- CAPES e dá outras providências.
2• dia: 16-12-91
Último dia: 19-2-92
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro}·:-· Está encere
rada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 15 horas).
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PARECER
Assunto: Balancete Patrimonial e Demonstrativo
d~s Receitas e DespesaS do IPC.
O Conselho D-ci1iberativo do Instituto de Previdência dos
CO~ngreSsiStaS-...:.... rPc;-cte acoràó OOm Oque estabelece à art.
12, inciso III da Lef no 7.087 de 20 de dezembro de 1982,
examinou o Balancete Patrimonial e o Demonstrativo das
Receitas e Despesas referentes ao período de 1~-1- a 30-9-91,
juntamente com o Demonstrativo das Receitas e_ Despesas
do mês de s_etembro/91 e, considerando que essas peças tradu_7$J~L~~ -~it!!,açã_o p·atriinonial e _fiitafl~éfra_ dó Ins~ituto em
30-9::-91,_com as reSsalva's anexaS, resolve:
-Aprovar os Balancetes e Demonstrativos das Receitas
e Despesas do InstitUto de Previdência dos Congressistas IPC, referentes ao mês de setembro/91, apresentando um
ATIVO com um Disponível Imediato de Cr$9.426.567.401,87
-todo ele depositado no Banco do__Brasii _e Caix_a Económica
Federal; Investimentos no valor de Cr$1.155.89.1.925,86.e. Créditos Diversos no valor de Cr$3.154.023.397,12; Recursos
Realizáveis a_Longo Prazo no valor de.Cr$1.281.523~886,08;
Ativo_Permanente ~3.10r de Cf$25.578.544,14 e valores Custodiados de Cr$11.926,23. O PASSIVO da Instituição demonstra um Exigível Operacional de Cr$101.386.697,93; um Exigível Atuarial no valor de Cr$13.599.390.917,78; Não Exigível
de Cr$1.342.211.234,37; Valores em Custódia de
Cr$11.926,23 e Contas de Resultado Futuro de Cr$596.304,99.
A~ Çontas de Resultado demonstram a realização de Receitas
valor de Cr$3:492.425.974,14
mês de setemoio/91 e
de Cr$16.131.060.900,65 acumulados no ano e Despesas de
Cr$3.492.425 ..974,14 no mês de setembro de 1991 e de
Ci$16.131.060.900,65 acumulados no_ano. Esta igualdade é
resultante da_ constitUição de reservas n_o mês de _setembro
no valor de Cr$1.870.554.862,74.
~:~-- BáiSíHa~ 12 de dezembro de 1991. - PedrO Alves de
Freitas.
- -- ---PARECER

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
CONGRESSISTAS
(Criado pela Lei no 4.284/63)
RESOLUÇÃO N• 07/91
Estabelece o valor mínimo das pensões nos termos
do art. 47, letras "a" e "d", do Regulamento Básico.
O CoriSeiho Deliberativo do Instituto de Previdência dos
Congressistas-IPC, no uso de suas atribuições, que lhe confere
o inciso VII do art. 12 da Lei n• 7.087 de 29 de dezembro
de 1982, e tendo em vista o disposto no art. 74do Regulamento
BáSico aprovado em 13 de janeiro de 1983:
Considerando que o valor mínimo da pensão fixada nos
termos da Resolução n• 07/1987, desde abril de 1987.oão so.freu
qualquer reajuste superveriiente, o -que a torilou hitéiTãnü~rite
defasada e insigilifiCaJ!te càri:to fonte de subsistência da massa
de pensionistas e dependentes;
- --- - ·
COnSiderando que a ConstitlliÇâo Federal no seu art. 201,
§ 5o' estabelece para o segurado ganho não inferior ao salário
Assunto: Balancete Patrimonial e Demonstrativo
__d~_Re~eitas e Despesas do IPC.
mínimo;
Considerando que a despesa correspondente ao encargo
O COnselho Deliberativo do Instit~to d_e Previdêncig.. dos
desta Resolução não implicará eni nenhuma dificuldade finan- Congiessistãs- IPC,_ de ac.ordo CO!D- o que estabelece o art.
ceira para o Instituto, resolve:
.. -·
12, inciso III da Lej n~ 7.087 de .2U~a~ dez;embro_ de ~9_82,
Art. 1~ Fixar a pensão nifnima devida aos pensiOniStas, e-Xari.tiilOii o BalanCete Patrimoriial e o Demonstrativo das
da seguinte forma:
---Receitas e Despesas do mês de agosto/91 e,_ considerando
I - Ex-segurados facultativos: salário míriimo vigente em que es~as peças traduzem a situação patrimonial e financeira
dezembro de 1991.
do Instituto em_31-8-_91, com as ressalvas das Notas ExplicaParágrafo único. Os beneficiários (viúvas e----ã.ependen~ ----tiVas-anexãS, resolve:
tes) terão suas pensões calculadas de acordo com os critérios
Aprovar os Bal3.ncetes e os Demonstrativos das Receitas
dfl lei em relação aos respectivos ex-segurados pensionistas;
e Despesas do Instituto de Previdência dos CongressiStas Art. 2" Fica assegurado o reajuste dos. valores estabele- IPC, referente ao mês de agosto/91, apresentando um A TIVO
cidos no inciso I do art. 1" desta Resol!lção, toda vez _ql!e co_m um Disponível Imediato de Cr$9.901.188.612.03- todo
for atualizado o salário míriiino nacional, obedecidas as condi- ele depositado no banco do Brasil e Caixa Económica Federal;
ções do art. 44 da Lei n" 7.087/82.e dos arts,.46 ,e ~7 do_ .(nY.e.>Jimentos no valor de Cr$1.221.525.333,72 eCréditosDiRegulamento Básico do IPC.
.
.. .
. . versos no valor de êr$81S.ó27.696)7;R.ecursos Realizáveis
Art. 3• Esta Resolução entra em vigor a partir de I• aLongo Prazo no valor de Cr$1.138.181.032,29;Alívo ?ermade janeiro de 1992.
nente no valor de.Cr$25.578.544,14 e Valores Custodiados
Art. 4o Revogam-se as disposições em contrário.
de Cr$11.926,23. O PASSIVO da Instituição demonstra um
Brasília, 12 de dezembro de 1991. -Deputado Domingos Exigível Operacional de Cr$29.857.623,95; um Exigível A tuaJuvenil, Presidente -Deputado Paulino Cícero, Conselheiro ria! no valor de Cr$11. 764.488.121 ,64; Não Exigível de
-Deputado Manoel Castro, Conselheiro- Deputado Aloísio Cr$1.306,559'" 167,77; V alares em Custódia de Cr$_11. 926,23
Vasconcelos, Conselheiro -Dr. Djacir Arruda, Conselheiro e Contas de Resultado. Futuro de CR$596.304,99. As Contas
-Dr. Pedro Alves de Freitas, Conselheiro.
.~. ·
-de Resultado_ demonstram a realização de Receitas no vãlor

no

no
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de Cr$2.562.518.438,00 no mês de agosto/91 e de
Cr$12.638.63~.926,51 acumuladas no ano e Despesas de

resultante_ da constituição de reservas -!J-O mês_de- agosto no

valor de Cr$2.097.174.472,f0. _.. · ·
•· ·
Brasma, 10 de dezembro de 1991. -Deputado Manoel
Castro.

Cr$2.562.518.438,00 no mês de agosto_ de .1991 e Je
Cr$12.638.634.926,51 acumuladas no ano. Esta igualdade é
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República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃOII
1991

-DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 252• SESSAO, EM 14 DE DEZEMBRO
DE 1991
l.l -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Comunicação da Presidência
-Recebimento do Ofício n" S/70, de 1991 (n"
8.043/91, na origem), pelo qual o Sr. Presidente do Banco
Central do Brasil solicita, autoiiZação para qU:e"o- Governo
do Estado do Amapá possa contratar operação de crédito
externo, junto ao Machinoexport da Rússia, no Valor de
dez milhões e quinhentos e sessenta mil dólares norteMameM
ricanos, para os fins que especifica.

1.2.2- Requerimentos
- N" 989, de 1991, de urgência para o Projeto de
Lei da Câmara n" 132, de 1991 (n" 5/91, na Casa de origem),
que dispõe sobre a indústda Cfnerilatográfic:a audiovisual
e dá outras providências.
- N" 990, de 1991, de autoria do Senador Pedro Simon, solicifando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do editorial Consórcio e fraude, publicado no jornal
Correio Braziliense, do dia 13 de dezembro de 1991.
1.2.3- Apreciação de matérias
- Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 171,
de 1989-Complementar, que define, nos termos-t..lo inciso
I do art. 161 da Constituição Federal, o valor adicioriado
para fins de cálculo da participação dos MunicípiOs_ na receita do Imposto sobre OperaÇões relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre prestação de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicaç~o._Apro
vada, nos termos do Requerimento n~ 991/91. A Câmara
dos Deputados.
- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n•' 17, de 1988 (n•23, de 1988, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo sobre Prevenção, Controle,
Fiscalização e Repressão ao Uso Indevido e ao __Tráfrco
Ilícito de Entorpecentes e de SubstânciaS- Psicotrópicas,
assinado com a RepUblica do Paraguai, em Brasília, a 29

de março de 1988. Aprovada, nos termos do Requerimento
n" 992191. À promulgação.
1.2.4- Ofício do Supremo Tribunal Federal
- N" 1.023/P, comunicando ao Senado Federal que
o Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária realizada
em-22 de novembro do corrente ano, decidiu sobre o Man~
dado de Injunção n• 284-3.
1.2.5- Comunicação da Presidência
~Providências a serem tomadas em relação _ao Expediente do Supremo Tribunal Federal, lido anteriormente.
1.2.6- Pareceres
-Referentes às seguintes matérias:
.
--Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n'' 385,
de .1991 -Complementar, que prorroga a vigência da
Lei Complementar n" 62, de 1989, até 31 de dezembro
de 1992 e dá nova redação aos §§ 2' e 3• do art. 2•, art.
3" e anexo único. (Redação do vencido para o turno suplementar).
-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n" 99, de 1991 (n~ 161/91, na Casa de origem),_ que
dá nova redação ao art. 184 do Código Penal. (Redação
do vencido para o turno suplementar) --Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n' 89, de 1990 (n' 3.633, de 1989, na Casa de origem),
que dá a denominação de Presidente Juscelino Kubitschek
de Oliveira ã Rodovia BR-364. (Redação do vencido para
o turno suplementar)
-Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n" 220,
de 1991, que isenta de _contribuição para a seguridade social
a entidade beneficente de assistência social que atenda
aos· requisitos que menciona. (Redação do vellcid6 para
o turno suplementar).
1.2.7 - Discurso do Expediente
SENADOR ESPERIDIÃO AMIN - Rolagem da
díVida dos Estados e Municípios brasileiros.
1.3- ORDEM DO DIA

9458

Domingo 15

·DIÁRIOúOd)NGRESSO NACIONAL (SeçãÔIÍ).
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EXPEDIENTE
CI!NTRO ORÁPICO DO SBNADO PBDERAL
PASSOS PORTO

Diretor-Genl do SeDado Pedenl
AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor Executivo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
Diretor Adainiltrativo
LUIZ C'.ARLOS DE BASTOS

Diretor ladutrial

DIÁRIO DO CO!iiORBSSO NACIONAL
I•preuo sob reapouabilidade da Meu do Sendo Federal

ASSINATURAS

··-·-·-·----··-·-------------.Cr$ 3.519,65

Semcoual ··-···-··········...

FLORIAN AUGUSTO COUilNHO MADRUGA

Diretor Adjunto

Tiragém 2.200 exemplares.

1.3A...:. ·-cOmuõicaçOes da Presidência
Redação final (oferecida pela ComiSsão DiretOra em
seu Parecer n' 529, de I991) do Projeto de Decreto_Legis- .
Convocação -de sessão conjunta a realizar-se hoje, ãs
Iativo n' 29, de 1984 (n' 69/84, na Câmara dos Deputados), 18 horas, com Ordem do" Dia que designa.
que aprova o texto da Convenção n9 119, sobre Proteç_ão
-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se_
das Máquinas, adotada na 47• Sessão da Conferência In-ter- hoje, às 13 horas e 30 minutos. com Ordem do Dia que
nacional do Trabalho, da Organização Internacional do designa.
Trabalho ~ OIT, realizada em Genebra, em junho de
1.4- ENCERRAMENTO
1963. Aprovada. À promulgação.
2- ATA DA 253•SESSÃO, EM 14 DE DEZEMBRO
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara DE 1991
n' 4, de 1991 (n' 2.482189, na Casa.de origem), que cria
2.1 -ABERTURA
e regulamenta o Fundo Nacional de Des_envolvimento da
22- EXPEDIENTE
Ciência e Tecnologia- FNDCT e·dá outras providências.
2:2.1- ReQuCrimentos
Aprovado. À Câmara dos Deputados.
- N~ 993/91, da Senadora Marluce_ Pinto, solicítarido
1.3.1- Matéria apreciada após a Ordem do Dia
dispensa de interstício e prévia -distribuição de avulSos pã~
- Projeto de Lei da Câmara n' 132, de 1991, em o Projeto de Lei do Senado 11" 385/91 - Complementar,
regime de urgência, nos termos do Requerimento n9 989/91. que prorroga a vigência da Lei Complementar n9 62 de-1989,
Aprovado, tendO parecer favorável e usado da palavra os até 31 de d~zembro de 1992 e dá nova redação aos parágraSrs. Senadores Maurício Corrêna, NelsOn CarneirO, Jtitahy fos segundo e terceiro do art. _2~ e art. 39 e ·aneXo úniCo.
Magalhães, Eduardo Suplicy, Chagas Rodrigues, Fernando Aprovado.
Henrique Cardoso e HUmberto Lucena, tendo o Sr. Jutàhy
-NO 994/91, do Senador Henrique Almeida e outros
Magalhaes encaminhado à Mesa declaração de voto. A Senhorç~_ $en;a.ci.ores_, de urgénci~ nos termos do art. 336
sanção.
·
b, do Regimento Interno, -para o ofício do GOVernó 'dO
'Estado do Amapá, solicitando autorização do Senad<? F~~e~
1.3.2- Comunicação da Presidência
Recebimento de ofício do Líder do PRN, Senador para realizar, junto a Machinoexport, Moscou - URSS,
Ney MaranP.ão, solicitando a substit~ição do Senador Au- operação de financiamento externo no_ valor de Cr$
reo Mello pelo Senador Rachid Salda"riha Derzi, como titu- 9.876.768.000,00 equivalente a US$10,560,000.00.
lar da Comissão Representativa do Congresso Nacional.
2.3- ORDEM DO DIA
Aprovado.
·
Projeto de Decreto Legislativo n"'16, de 1986. DiscUSsão,
em turno único, da redação final, oferecida pela Co~
1.3.3 - Discursos após a OiGeiri do Dia
missão
Diretora em seu Parecer n9 530, de 1991, do Projeto
SENADORHUMBERTO LUCENA- DesàtenÇão de Decreto
Legislativo n•16, de 1986 (n' 109/85, na Câmara
das autoridades sanitárfas com ó Cõleta.
dos Deputados), que aprova o texto do acordo comercial
SENADOR EDUARDO SUPLICY- Extrapolação celebrado entre o Governo da República Federal do Brasil
dos limites orçamentáriOs dos órgãoS governamentais.
. SENADOR RONAN TITO .:.:. I'roces5o recessivo e o Governo do Reino da Tailândia, em Brasília, a 12
de setembro de 1984. Aprovada. À promulgação.
brasileiro.
2.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Artigo puOfício n9 S/70, de 1991, em regime de urgência, nos
blicado no Jornal A Tarde, sob o título Há 100 anos morria
t~I~O§_ Qo Requerimento n9 -~94/9l._Aprovado nos termos
D. Pedro II.
SENADOR BENI VERAS -Conferência interna' do Projeto de Resolução n• U0/91, após parecer da comis~
clonai sobre Impactos de Variações Climáticas e Desenvol- s:j~ competente. À, Comissão Diretora·para· rC·daÇãO-fift-al.
Redação final do Projeto de Resolução n' 110/91, em
vimento SUstentável em Regiões Semí-aridas~ que será reãregime de urgência.: Aprovada. À promulgação.
lizado em Fortaleza- CE.
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2.4- ENCERRAMENTO

2.3.2- Discurso após a Ordem do Dia

SENADOR ODACIR SOARES·- Trabalho intitu3 - MESA DIRETORA

lado Os Tribunais de Contas e o Sigilo Bancário, preparado
para o XVI Congresso -do-S Ttibllna:is de CoritaS do Brasil.
2.3.3- ComuniCação da Presidência

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se segunda-feira próxima, às 10 horas, com Orde_1p. do_Dia que
designa.

0

4- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
S- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA.
..
..
NENTES

Ata da 252a Sessão, em 14 de dezembro .de 1991
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1a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura

- EXTRAORDINÁRIA Presidência dos Srs. Mauro Benevides. Alexandre C:Jsta e Rachid Saldanha Derzi

ÀS 11 HORAS, ACHAM-SR PRP.Sl?NTRS OS SRS.
SENADORES:
.

Affonso Camargo - Albano Franco -- Alexandre C'.osta - Almir Gabriel - Alui?.io Be:~.err& - )\.rnazonino Mendes
- Amir Lando - Antonio Mari?. - Aurco Mcllo.- llen'i Veras
- carios l)e'Carli -Carlos l'alrocfnio- c:esar Dias- Chagas
Rodrigues- Coutinho Jorge - lJ'!r"io Pereira- DirCeu Carneiro - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Esperidião Amin
- Fernando Henrique Cardoso - Fr~ncisco Rotle!'Dberg Garibâldi AlVes - tiCrson ()\mata - Guilherme- Palmeira Henrique Almeida - Humberto- I .ucena - Hydekcl Freitas Iram Saraiva- João Calmon- Júlio França- João Rocha.Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho- José Eduardo- José
Fogaça- Jose Paulo flisol- José Richa- Júniil Marise- Jutahy Magalhães- Lavoisier Maia- l.e,Y Dias.,. Lou.remperg
Nunes Rocha - J..ourival flapus1a - Lucídio Portella - Magno Bacelar - Mansucto de Lavor - Márcio l.acercJa - Marco Maclel- Marluce Pinto- Maurício Corn~a- Mauro Henevides- Meira Filho - Moisés Abrào- Nabor Júnior- Nelson carneiro - Nelson Wcdckin - Ney Maranhao - Odacir
Soares- Oziel Carne1ro -,Pedro Simon - Raohid Saldanha
Derzi --Raimundo Lira- Ronan Tito -Telmo Vieira- Valmir Campelo - Wilson Marlms.

A matéria será d~spachada à Comissão d~ Ãssunios Eco:
nómicos.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Sobre a mesa,
requerimento que será lido pelo Sr. 1~ Secretário.
É lido o seguinte
. .
..

REQUERIMENTO N• 989, DE 1991
Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea b,
do Regimento Interno~ para o Projeto de Lei da Câmara
n' 132/91 (n' 5/91, na Casa de origem), que dispõe sobre
a indústria cinematográfica audiovisual e dá outras providências.Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1991. -Fernando
Henrique Cardoso - Mauro Benevides - Marco Maciel Humberto Lucena - Epitácio Cafeteira - Pedro Simon Eduardo Suplicy ~ Alexandre Costa - Josaphat Marinho
--Antonio Mariz-- José Sarney....; Maurício Corrêa -- Esperidião Amin - Magno Bacelar - Racbid Sald&Dba- Deizi ....:.
Iram Saraiva - João França - Ronan Tito - Cid Sabóia
de Canralbo- Beni V eras- Lucídio Portella- Nabor Júnior
- Louremberg Nunes Rocha- Guilherme Palmeira - João
Calmou - Wilson Martins - Garibaldi Alves Filho - Lavoisie.r Maia - Hugo Napoleão - Áureo Mello - Dirceu Carneiro - Marluce Pinto - Júnia Marise - Albano Franco
O SR. PRESIDENTE (Àiexandre Costa) - A lista de - Divaldo Suruagy -~ Elcio Álvares- Dario Pereira- Oziel
presença acusa o comparecimento de 67 Srs. Sen-adores. Ha- Carneiro- Mansueto de Lavor- Valmir Campelo- Meira
vendo número regimental, declaro aberta a ses~ão.
Filho - Chagas Rodrigues - Ronaldo Aragão - Ney MaraSob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
nhão- Nelson Wedekin- Teotónio Vilela Filho - Heydekel
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) _:A Presidéncia . Freitas - Odacir Soares - Amir Lando - Carlos De'Carli
recebeu, do Presidente do Banco Central do Brasil 1 o Ofício - Gerson Camata - Onofre Quinan - Levy Dias - Carlos
n' S/70, de 1991 (n' 8.043191, na origem), soliClfandó, íios Patrocínio.
O_SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O requeritermos da Resolução n<:> 58, de 1990, do Senado Fe:~eJ_'al, autorização para que o Ga1temo do Estado do_ Amapá possa con- mento lido será submetido ao Plenário, após a Ordem do
tratar operação de crédito externo, junto ao Machinoexport Dia.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~
da Rússia, no Valor de dez miUtões $! quinhentos e sessenta
mil dólares norte-americanos, para os fins que especifica.
Secretário.
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É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 990 DE 1991

Senhor Presidente do Senado Federal Se-nador Mauro
Benevides.
Com fundamento no disposto da alínea a do ínciso II
do art. 215, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a transcrição, nos Anais desta Casa, do editorial Consórcio
e fraude, publicado no Correio Braziliense de hoje, 13 de

dezembro de 1991.
Justificação
O editorial C<_msórcio e fraUde, publicado hoje-no Correio
Braziliense, reflete, com no~ável precisão, a situação angustiosa dos consorciados, muitos dos quais ilaqueados em sua
boa fé. O aumento vertiginoso das prestações -::- ~rca de
200%, nos últimos 40 dias fez com que milhares ~de··cónsOr-
coiados_ - cerca de 20% dos mais de 400.000 inscritos não pudessem pagá-las.
Além do reajuste dos veículos, feito com a mesma ganância pelas montadoras, alguns consórcios majoraram suas taxas
sem nenhuma razão, o que recaiu, aináa~ sObre os consorciados que, n-o fim das contas são os giãndes prejudicados
com a desorganização administrativa e ecoriómica que antige
mais esta área da economica popular.
O Governo tem adotado um comportamento suspeito
em vez de agir com o necessário rigor na_defe_sa da eco_n_omia
do povo. O diretor do Departamento Ni:tCional
Pr6teção
e Defesa Económica do Ministério da Justiça prometeu novas
regras até o_fim deste mês, enquanto a Secretaria Nacional
de Economia, do Ministério da Económia, Fazenda e Planejamento, recomenda aos prejudicados que recorram ao Judiciário, como se o Governo não tivesse nada ã ver com a- situação,
que no entanto, era previsível; como antecipei em Requeri-

de

mento de informações n' 817, de 7 de novembro de 1991,
dirigido ao Ministério da Ecqnômia e ainda não respondido.
É inaceitável o que ocorre com a questão de alguns consórcios que, - como destacou o editorial do Corre_io Br_a~:
liense, cuja transcriçã_o está sendo pedida- encontram fórmulas sinuosas para não dizer criminOsas ·a fím de aumentar
os preços e não hesitam cm criar sitúações de insolvência
para o consorciado, de sorte a fazê-lo desistir e permitir que
sua cota seja transferida a outrem, medi3.nte o pagamento
de ágio e das mesmas parcelas já anteriormente quitadas.
Deve-se ressaltar que o Procon, recebeu, nos últimos meses_,
quase três mil denúncias contra administradoras de consórcios.
As principais reclamações são contra o aumento da qUotamensal, contra a demora na entrega do carro e contra a cobrança de rateio do saldo de Caixa. Há, também muitas informações sobre mal versação dos recursos dos consórciOs, o que
constitui um ilfcito punível pelo Código Penal.
Essa dramática situação foi muito bem analisada pelo
Correio Braziliense,, em seu editorial Consórcio e fraude,
que merece ser transcrito nos Anais do Senado Federal.
Sala das Sessões, 13 de sezembro de 1991. Senador Pedro
Simon

CONSÓRCIO E FRAUDE

A intervenção do Banco Central no segmento dos -co~Sór_::
cio de automóveis só não deve ser saudada com maior entu-

. oà~m.bro de 1991

siasmo porque ãs medidas anunciadas são menos drásticas
do que a realidade aconselha. Negócio escandaloso, concebido
em regra para ilaquear a boa-sé_do consumidor, os consórcios
singularizaram-se entre as formas de venda coletiva como verdadeira arapuca salvo exceções respeitáveis, embora cada vez
mais raras e -menos atuantes no mercado.
Como se não bastasse· o desenibestamento dos preços
dos veículos, á força de reajuste na fonte produtora muita
além da inflação, a maioria dos Consórcios sempre e-ncontrou
formulas, s~nuosas, para não dizer criminosas, a fim de fazê-loS
crescer ainda mais no nível do consumidor. Expedientes escus-_
sos de diversas modalidades têm sfdo aplicados para extorquir
as poupanças do consorciado, chamado a aderir ao sistema
por intensa conyovação publicitária, na ilusão de adquirir um
veículo, de forma facilitada e ajustada à sua capacidade financeira.
Muitas das organizaç_ões dedicadas à exploração desse
comércio _nã~ I].~s.itam em criar situações de insolvênçia para
o consorciado, de sorte a fazê-lo desistir e permitir que sua
cota seja transferida a outrem, mediante o pagamento de
ágio e das rne~rnas parcelas já anteriormene quitadas. Um
dos expedientes mais conhecidos para buscar os efitos da insolvência é deixar que se acumulem por meses seguidos as chamadas diferenças de saldos de caixa e cobrá-las do consorciado
de surpresa e de uma só vez. Impossibilitad,Q de honra; o
compromisso, abusivo e ilegalmente criado, o consorciado
desiste. E, assim, redimensiona os lucros dos administradores.
Imagine-se tal hipótese multiplicada vezes sem conta e extensiva à quase totatiÇa~e do sistema e t.e:r:-se-ii uma_idéia sobre
o montante do enriquecimento ilícito assim alcançado. Uma
verdadeira expropriação das poupanças privadas.
A decisão do Banco Central de desvincular o valor das
prestações dos reãjustes apllcáveis aos preços dÓs automóveis
at~ca o problema por um de seus flancos mais imQrais. Mas
é__ indísperisável a criação de me~ismos_ que, na prática, impeçam a fraude contra as novas regras, mediante um estatuto
analítico e portador de punições adequadas para o infratores.
O mes_mo pressUposto deve ser exigido para conceder eficácia
à decisão de conferir às assembléias de consorciados competência para gerir em parte sUbstancial o negócio e controlá-lo
do ponto de vista das relações financeiras.
Um número surpreendente de consórcios aumentou este
rhês as prestações em cerca de celn por cento, malgrado tratarse de incremento não autorizado pelo reajuste _dos veículos.
Enquanto isso, fabricantes fora do circuito das _multinacionais
tradicionais, embora irrigados de capital estrangeiro, impuseram. aumento de cem por cento em seus produtos, principalmente modelos Jeep, utilitários e tratores.- O Banco_ Central
cumpriria ainda melhor as suas funções de órgão controlador
do sistema monetário se determinasse a realização de auditoria
nessas empresas, para efeito de declarar alcançados pelas normas de proteção ao consumidor e _violadores d_as leis_ de economia popular, os aumentos abusivamente decretados.
. Os gestores da política económica-financeira, com espeCial destaque para o Banco Central, certamente não ignoram
que a forma consrociada responde pela maioria esmagadora
das ven_das de veículos . Preservá-la çle manobras especulativas
de índole delituosa, tal como ocorre atualmente, corresponde
á necessidade de sustentar um setor produtivo diretamente
associado a estratégia nãcional de -crescimento econômicd e,
em última análise, de bem-estar social para algumas dezenas
de milhares de trabalhadores.

(A Comissiio Diretorà.)
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -

A matéria

vai à Comissão DiietOra para exame.

Sobre a mesa, pareceres que serão lidos pelo Sr. 1~ Secre.:tário.
São lidos os seguintes
PARECER N• 575, DE 1991
(Da Comissão Direlora)
Redação final do Projeto de Lei do Senado n~ 171,
de 1989 -

Complementar.

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Lei do Senado n" 171, de 1989 -COmplementar, de autoria
do Senador Fernando Henrique Cardoso, que define~- iios
termos do inciso I do art. 161 da Constituição- Federal, o
valor adicionado para fins de cálculo da partici}:iãção-dos Municípios na receita do Imposto sobre 0peraç6es relativas à Circulação de Mercadorias e sobre prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação.
Sala de Reuniões da Comissão 14 de dezeutbro~~çle 19.91.
- Mauro Benevides, Presidente - Dirceu Carneiro, Relator
-Márcio Lacerda - Iram Saraiva- Racbid Saldanha Derzi.
ANEXO AO PARECER N' 575, DE 1991
Redação final do Projeto de Lei do Senado n~ 171,
de 1989 - Complementar, que define, nos termos do
inciso I do art. 161 da Constituição Federal, o v_~lor
adicionado para fins de cálculo da participação dos Municípios na receita do Imposto sobre Operações relativas
à Circulação de Mercadorias e sobre Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação.
O Congresso Nacional dec:eta:
Art. t• Considera-se valor adicionado para efeitos de
cálculo da participaçãO dos Municípios na receíta~do Imposto
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e sobre Comunicação, a parcela que, acrescida ao custo
das matérias-primas e produtos intermediários utilizados pelo
industrial, produtor ou prestador de serviços, ou ao custo
da própria mercadoria revendida, nos demais casos, perfaz
o valor da operação de que decorre o fato gerador do imposto.
§ 1'-' O valor adicionado será apurado por períodos globais, que deverão corresponder ao ano civil s_empre que possível.
§ 2~ A legislação fiscal estadual estabelecerá. mo_d.elQ
de informação anual sobre o valor das saídas e entraQas çonstantes da escrita dos _estabelecimentos sujeitos ao imposto
sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de_ comunicação.
§ 3~' Serão computados nas saídas e_entradas as mercadorias e serviços mesmo quando o pagamento do imposto
for antecipado ou diferido, ou quando ocorra isenção, imunidade ou não-incidência.
§ 49 Serão considerados, na apuração do valor das entradas, os saldos em estoque no início e_ final_ de cada ano,
salvo se a legislação estadual não exigir sua declar!i_ç_~o.
§ s~ As entradas correspondentes a produtos constantes
de notas emitidas pelo próprio adquirente, sem registro em
livro de saída do fornecedor ou remetente, do mesmo município, não devem ser computadas, para os efeitos desta Lei.
§ 6" _As entradas e saídas omitidas nos documen~os e
livros fiscais obrigatórios, nos termos_ da ~egislação est'!-dual,
apuradas ntediante ação fiscal, serão consideradas no período
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effique se tornar definitiva a decisão condenatória no respec-tivo processo,
§ 7"' As omissões referidas no parágrafo anterior,_ deTIUJ)Çiªçl-~s pelo próprío con_tribuinte,_e regularizadas independentemente de ação fisc"<ll, terão os_respectívos valores considerados no ano em que ocorrer a denúncia.
Art. 2" O Estado apurará a relação percentual entre
o va1or- adidOÕado ocorrido em cada MunicíPio e o valor
total no Estado, nos dois últimos anos, devendo este índice
ser aplicado para entrega da parcela municipal do imposto.
§ 19 O Estado fará publicar, no seu órgão oficial, atr6
30 de junho de cada ano, o valor_ adicionado ocorrido em
cada Município, assim como os fndices_ percentuais referidos
neste artigo.
§ 29 Os Municípios terão o prazO de trinta dias a contar
da publicação dos índices, para os impugnarem, mediante
reclam<:'ção acompanhada das respectivas provas.
§ 3\' Os Estados·,- no caSo de qualquer reclamaÇ3.o, fepublicarão os índices definitivos até sessenta dias após a primeira
publicação.
~§ 4~ Na hipótese de desmembramento de Município,
Lei estadual indicará a proporção que caberá a cada um sobre
o í~º'ice 9oM_llJ].icípiq matriz, até que o ~shtdp possa determinar o índice_ percentual do Município nOVO, ria fOrma-desta
Lei.
Art 3~' _ Na primeira aplicação do critério previsto nos
arts. !9 e 2\', o Estado poderá apurar os índices com base
no valor adicionado ocorrido no ano civil imediatamente anterior.
Art. 49 Os municípios terão acesso aos documentos fiscais que tiverem servido de base à fixação do valor adicionado
-ocorrido em seu território~
§ 1~ Sem prejuízo -do cumprimento de outras obrigaç(feS
a que estiverem sujeitos por lei federal ou estadual, os produtores estão obrigados, quando solicitados, a informar às autori·
dades municipais o valor e o destino _das mercadorias qut'
tiverem produzido.
§ 2\' Os Municípios poderão verificar OS documentos
fiscais que, nos termos da lei federal ou estadual, devam acompanhar as mercadorias em operações de que participem produtores, industriais e comerciantes, estabelecidos em seu territórios; apurada qualquer irregularidade os agentes municipais
deverão comunicá-la ã reparticipação estadual competente.
§ 3o Aos Municípios é vedado apreender mercadorias
ou.docwneutos, impor penalidades ou cobrar quaisquer taxas
ou.ern_olwnentos em razão da verificação mencionada no parágrafo ãnterior.
§ 4" O disposto no § 2~' não prejudicará a celebração,
entre os Estados e s_eus Municípios,_ de convênios para assistência mútua na fiscalização dos tributos e permuta de informações.
Art. 5o Esta Lei entra em vigor nã data de sua publciação.
. Art. 6'-' Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER N• 576, DE 1991
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n• 17, de !988 (n• 23, de 1988, na Câmara dos Deputados\.
. A Comissão Di.retora apresenta a redação final do Projeto
de Decreto Legislativo n• 17, de 1988 (n' 23, de 1988, na
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Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre
Prevenção, Controle, FisCalização e Repress_ão ao Uso Indevido e ao Tráftco Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias
Psicotrópicas, aSsinado com a República do Paraguai, e'm Brasflía, a 29 de março de 1988.
Sala de Reuniões da Comissão, 14 de deZembro â"e 1991.
- Mauro Benevides, Presidente - Dirceu Carneiro, Relator
-Márcio Lacerda- Iram Saraiva- Rachid Saldanha Derzi.
ANEXO AO PARECER N' 576, DE 1991.
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n" 17, de 1988 (no 23, de 1988, na Câlnara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
- - - - - - - - - , Presidente do Senado Federal, nos
termos do art. 48, item 28, do RegilnentQ Interno, promulgo
o seguinte
DECRETOTEGISLATIVO W
, DE 1991
Aprova o texto do Acordo sobre Prevenção, Controle, Fiscalização e Repressão ao Uso indevidO e ao
Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, assinado com a República do Paraguai, em
Brasília, a 29 de março de 1988.
·
Art. 1" É aprovado o texto do Acordo sobre Prevenção,
Controle, Fiséalização e Repressão ao -uso Indevido e aO
Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, assinado com a República do Paraguai, em Brasfiia,
a 29 de março de 1988.
Parágrafo Unico. Estão sujeitos à aprovaçãO- -do Congresso Nacion~f quaisquer atas que Se deStinem a estapelecer
ajustes compleme~_tares.,
Art. 29 -Este Decreto Legislativo entra: em vigor na data
de sua publicação.
·
·
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- O• pareceres
vão à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
É lido c aprovado o_ seguinte
REQUERIMENTO N• 991, DE 1991
Sr. Presidénte,
. Nos termos do art. 321 do Regimente) Int~rno, requeiro
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação,
da redação final do Projeto de Lei do Senadó n• 171-Comple·
mentar, de 1989.
Sala das Sessões, 14 de novl'"mbro de 1991.- Esperidião
Amin.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Aprovado o requerimento, passa-se ã imediata apreciação da redação final.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro· a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovada a redação final, o projeto vai à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Sobre a mesa,
requerimento que será lido pelo Sr. 111 Secretário.
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É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 912, DE 1991

Sr. Pres1dente,
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação,
da redação final do Projeto de Decreto Legislativo n" 17,
de 1988, que aprova o texto do_Aç_ordo sobre Prevenção,
Controle, Fiscalização e Repressão ao Uso Indevido e ao
Tráfico Hícíto de E11:_~orpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, assinado com a República do Paraguai,- eril Brasília,
a 29 de março de 1988.
Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1991.- Esperidião
Amin.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Aprovado
o requerimento, Passa-se ã imediata apreciação da_redação
final.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permane_cer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Sobre a mesa,
ofício que Será lido pe"IO-Si". 1~ Secretário.
-

É lido o seguinte
Of. n' 1.023/P
Em 10 de dezembro de 1991
Mandado de Injunção n• 284-3
Impetrantes: Sérgio Cavallari e outros
Impetrados: Congresso Nacional- União Federal
Excelentíssimo Senhor
Senador Mauro Benevides
Presidente do Congresso Nacional
Nesta
Senhor Presidente,
ComUnico a Vossa ExcelênCia -que o Supremo Tribunal
Federal, em sessão plenáría realizada no dia 22 de novembro
do corrente ano, nos autos do processo em referência, decidiu:
a) por maioria- de votos, acolher a preliminar suscitada
pelo -Ministro Moreira Alves, para excluir a União Federal
da lide, por ilegitimidade passiva;
b) também preliminarmente, por unanimidade, julgar
extinto o processO, sem julgamento do méríto, quanto aos
impetrantes Fernando Durval de Lacerda e Arthur Tubertini
Macagi;
c) no mérito, por maioria de votos, deferir, em parte,
o pedido, para: 1~) reconhecer o estado de mora inconstitucional do Congresso Nacional; 2Q) cientifica"r-o ófgão-e-stafãl
inadimplente; 311) assegurar aos impetrantes, -desde logo, a
possibilidade do imediatO exercfcío do direito à reparaçãO
de natureza económica que_lhes foi concedido_ pelo § 311 do
art. 8~ do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
tornando-se, com esse alvitre, prescindível a assinação de qualquer prazo ao-órgão inadimplente.
Aproveito-a_opdrtuhidade para renovar-a Vossa Excelência protestos de elevado apreço. - MinistrO SYdney San·
ches, Presidente.
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Penal, acrescenta-lhe um § 3D, altera o art. 186 do Código
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Em relação
ao documento que acaba de ser lido, a Presidência informa
Penal e estabelece normas para a apuração e julgamento
dos crimes previstos nos §§ 1~, 29 e 39 do mencionado
que o Senado já aprovou oS projetes de lei que i"egulamentam
art. 184 do C6digo Penal.
· os dispositivos constitucionais eriviados a outra Casa do Congresso Nacional.
A Presidência oficiará_dando_ conta do fato ao Sup-remo
O Congresso Nacional decreta:
Tribunal Federal e à Càmara dos Deputados.
-Art. 19 Os §§ 19 e 2' do art. 184 do Decreto-Lei n•
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Sobre a mesa, 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, passam
. a vigoi3.r com a seguinte Te daçãO:pareceres que serão lidos pelo Sr. 1~-Secretário.
São lidos os seguinte_s: _
"§ _1 9 Se a violação consistir ria- reprodução por
qualquer meio, com intuito de lucro direto ou liidireto
PARECER N• 577, DE 1991
da obra intelectual, no todo ou_ em parte, _sem autori(Da Comissão Diretora)
zação expressa do_ autor ou de quem o represente, ou
consistir na reprodução de fonograma ou videofonoRedação do vencido para o turno suplementar do
grarita, _com intuito de lucro direto ou indireto, sem
Substitutivo ao_Projeto de Lei do Senado nj> 385, de
a autorização do produtor ou de quem o represente:
1991- Complementar.
Pena- reclusão, de um a quatro anos, e multa".
A Coniissão Diretora apresenta a redação do vencido
"§ 29 Na mesma pena do parágrafo anterior inpara o turno suplementar do SubstitutiVo~_3.Q P.rQjeto_ de_ Lei
---corre quem vende, expõe- à venda, aluga, introduz no
do Senado n• 385, de 1991- Complementar, que prorroga
País, adquire, oculta, empresta, troca ou tem em depóa vigência da Lei Complementar n• 62, de 1989, até 31 de
_sito, com intuito de lucro direto ou indireto, original
dezembro de 1992 e dá nova redação aos §§ 2• e 3• do art.
___ ou_ cQpia de obra intelectual, fonograma ou videofono29' art. 39 e anexo único.
.
grama, produzidos ou reproduzidos com violação de
Sala de Reuniões da Comissão, 14 de dezembro de 1991.
direito autoral."
--Mauro Benevtdes, Presidente - Rachid Saldanha Derzi,
Relator - Dirceu Carneiro - Lucídio Portella~
Art. 29 É acre•centado um § 3• ao art. 184 do Decre. to-Lei n' 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -Código Penal,
ANEXO AO PARECER N' 577, DE 1991
com a seguinte redação:
"§ 3 9 Se a violação consistir na troca ou emprésRedação do vencido para o turno suplementar do
timo,
com intuito de lucro direto ou iildireto, ou no
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n~ 385, de
aluguel, de obra intelectual; sem autorização do autor
1991 - Complementar, que prorroga a vigência da
ou de·quem o represente, ou de fonograma ou videofoLei Complementar n' 62, de 1989.__
nograma, -sem autorização do produtor ou de quem
o represente:
O Congresso Nacional decreta:
Pena - de_tenção, de seis mese_s a do_is anos, e
Art. 1<:> A vigência da Lei Complementar nc:o 62, de 29_
multa."
de dezembro de 1989 é prorrogada até 30 de junho ·de 1992.
Art. 2<:> Esta Lei Complementar entra em vigor a pa:rtir
Art. 39 O art.. 186 do Decreto-Lei n• 2.848, de 7 de
do primeiro mês subseqüente ao da sua publicação.
dezembro
de 1940 - Código Penal, passa a vigorar com a
Art. 39 Revoga~-se aS ·disposiÇ~ões em conti"ãdO.
r

seguint~ ~e_daçã~:

PARECER N• 578, DE 1991
(Da Comissão Diretora)
Redação do vencido para o turno suplementar do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n~ 99,
de 1991 (n• 161, de 1991, na Casa de origem).
A Comissão Diretota apresenta a redação do vencido
para o turno suplementar do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n' 99, de 1991 (n' 161, de 1991, na
Casa ·de origem), que dá nova redação ao art. 184 do Código
Penal.
Sala de Reuniões da Comissão, 14 de dezembro de 1991.
-Mauro Benevides, Presidente - Dirceu Carneiro, Relator
- Rachid Saldanha Derzi - Meira Filho.
ANEXO AO PARECER N• 578, DE 199L
Redação do vencido para o turno suplementar do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n' 99, de 1991 (n• 161, de 1991, na Casa de origem),
que dá nova redação aos§§ 1• e 2• do art. 184 do Código

"Art. 186._ Nos crimes previstos neste capítulo
some_nt_e__ se procede mediante queixa, salvo quando
--praticados em prejuízo de entidade de direito público,
autarquia, empresa pública, sociedade de economia
mista ou fundação instituída pelo Poder Público, e nos
casos previstos nos parágrafos do art. 184 desta Lei."
Art. 4 9 A apuração e julgamento dos crimes especificados nos parágrafos do art. 184 do Decreto-Lei n9 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, reger-se-á pelo
disposto no Decreto-Lei n' 3.689, de 3 de outubro de 1941
- Cõdigo de Processo -Penal, especialmente o Seu TítulO II
do Livro I, e os Capítulos I e III do Título I do Livro II,
e pelas normas previstas no art. 59 desta Lei.
Art. s~ Ao constatar a prática de infração prevista nos
parágrafos do art. 184 do Código Penal, a autoridade policial
procederá a apreensão da produção ou reprodução criminosa,
em sua totalidade, juntamente com os equipamentos, suportes
e materiais que poSSibilitaram a sua existência.
§ 19 Na ocasião_da apreensão será lavrado termo correspondente, contendo a_des_crição dos bens apreendidos e infor-
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mações sobre suas origens, testemunhado por duas ou mais
pessoas idôneas.
§ 2"' Conseqüente à apreensão, será rea1izada perícia
sobre a produção ou reprodução- crimiri:osa apreendida; por
perito oficial ou, na falta deste, por pessoa tecnicamente habili-

tada, que será traduzida em laudo respectivo.
§ 3o Os bens apreendidos, inclusive a produção ou reprodução criminosa, ficarão_ sob custódia policial, e os correspondentes termos da apreensão_ e l_au~o perici~Jjnte_grarão
o inquérito policial.
§ 4u Ao encaminhar o inquéritO policíal ao Judiciário,
a autoridade colocará os bens apreendidos e custodiados à
disposição do Juiz competente.
_
§ 5"' Em caso de condenação, ao prolatar a sentença,
o Juiz determínará a destruição da produção ou reprodução
cinematográfica, e determirl<lrá O perdüne.ntO dos equipamentos apreendidos em favor da Fazenda Nacional, que poderá
destruí-los ou doá-los cm favor de instítu.Ições ofiéiãis de ensino ou de assistência social. · ··
§ 6° As associações de titulares de direitos autorais poderão, em seu próprio nome, funcionar corno assistentes da
acusação nos crimes previstOS: nos parágrafos do art. 184 do
Código Penal, quanÇq praticados em detri!llento de qualquer
de seus associadÇIS~
,
· Art. 7" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicá.ção.
PARECER N• 579, DE 1991
(Da Comissão Diretora)
Redação do vencido para o turno suplementar do Subs~
titutivo do. Senado ao Projeto de Lei da. Câmara n' 89,
de 1990 (n' 3.633, de 1989, na Casa de origem:)
A Comissão Diretora apresenta a redação do vencido
para o turno suplementar do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 89, de 1990 (n• 3.633, de 1989,
na Casa de origem), que dá a denominação de Presidente
Juscelino Kubitschek de Oliveira ã Rodovia BR-364.
Sala de Reuniões da Comissão, 14 de deZembro de 1991.
-Mauro Benevides, Presidente - Dirceu Carneiro, Relator
- Rachid Saldanha Derzi - Iran Saraiva - Beni Veras.

ANEXO AO PARECER N• 579, DE 1991
Redação do vencido para o turno suplementar do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n' 89, de 1990 (n" 3.633, de 1989, na Casa de origem,
que dá a denominação de Presidente Juscelino Kubitscbek de Oliveira à Rodovia BR·364.
O Congresso Nacional decr.eta:
_____ _
Art. 1~ É denominada Presidente Juscelino Kubitschek
a Rodovia BR-364.
Art. 2" O Poder Executivo providenciará a sinalização,
em todo o seu percurso, através de placas, com o nome do
ex-Presidente.
Art. 3~> Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER N• 580, DE I99I
(Da Comissão Diretora)
Redação do vencido para o turno suplementar do Subs~
titutivo ao Projeto de Lei do Senado n• 220, de 1991.
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A Comissão Diretora apresenta a redação do vencido
para o turno suplementar do Projeto de Lei do Senado n~"
220, de 1991, que isenta de contribuição para a seguridade
social a entidade beneficente de assistência social que_atenda
aos requisitos que menciona.
Sala de Reuniões da Comissão, 14 de dezembro de 1991.
- Alexandre Costa, Presidente - Rachid .Saldanha Derzi,
Relator - Márcio Lacerda- Meira Filho.
ANEXO AO PARECER N• 580, DE 1991
Redação do vencido para o turno suplementar do Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n~ 220, de 1991,
que modifica _a fedaçáC) do !}1-t. 5$ da Lei n~ 8.212,
de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre a organização
da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá
Outras providências.
O-Congresso Nacional decreta:
Art. 1• O inciso V e o § 2• do art. 55 da Lei n• 8.212,
de 24 de julho de 1991, passam a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 55.
V - destine-se, no mínimo, a totalidade do montante das constribuições sociais não recolhidas ao atendimento gratuito e indiscriminado de suas fifialidades,
aplicando integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e_deseJ1volvimef1!9 <:Ie seqs oOjetívos institucionais, apresentando anualmente ao Conselho Nacional da Seguridade Social relatório circunstanciado de suas atividades."
"§ 211 A isenção de que trata este artigo só poderá
ser concedida â entidade requerente, não se estendendo
a outras que tenham personalidade jurídica própria,
mesmo ligadas direta ou indiretamente â requerente."
Art. 21' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
:A.rt. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Os pareceres
que acabam de ser lidos vão â publicação.
Há oradores inscritoS. Concedo a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. Pronuncia o
seguin!e çliscurso. Sem revisão do orador.) -Sr._ Presidente,
Srs. Senadores, ontem pela n1anhã, o Senador Jutahy Magalhães teve a oportunidade de abrir, em termos de Senado
Federal, a questão relacionada ao projeto de lei de colagem
das dívidas dos Estados, que estava por ser encaminhada ao
Congresso Nacional.
Em aparte ao Senador Jutahy Magalhã.es, tive a ocasião
de alertar para alguns dos aspectos do projeto que estava
em vias .de ser encaminhado, já tendo em meu poder o exem~
piar de sua minuta.
Ontem ã tarde, através do Aviso n9 1.4$4 da S.ecretaria-Geral da Presidência da República, a-existência do projeto,
em termos de Congresso Nacional, se materializou. E aqUilo
que preveníamos ontem pela manhã, em aparte que me foi
concedido pelo Senador Jutahy Mag~lhães, não apenas se
concretizava, mas até era exagerado pelo exato teor do projeto. Senão, vejamos, e ·aqui quero abordar alguns dos seus
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aspectos: primeiro, o prOjetO implica n·a revogação da Resolução nç 58!90 do Senado Federal. Segundo, o projeto implica
na desconsideração ao estabelecido no art. 52 da Constituição
Federal, que estabelece como sendo da competência privativa
do Senado Federal a fixação dos limites de endividamento
dos Estados e MunicípiOs.
A propósíto, tenho em minhas_ mãos, desde ontem, a

minuta da resolução que será aprovada pelo Senado Federal
alterando a de n~' 58/90 e que já faz parte integrante do raciocínio daqueles que planejaram o projeto de lei de rolagem
da dívida, ou seja, o projeto de lei desconsidera o Senado
Federal, e essa minuta de resolução, que corria de mão em
mão, ontem, na Càmara dos Deputados, é a materialização
de que o Senado terá também, neste caso, apenas a função
.
..
homologatória.
Outro aspecto é a quanto alcança esta dívida dos Esta~os.
Segundo alguns veícUlos da imprensa, 57.7tiifh0es de dólares;
segundo outras fontes, mais bem informadas, o montante _desta dívida alça a 70 bilhões de dólares. Aí vem uma pergunta:
por que uma questão que ascen-de a 70 bilhões de dólares
tem de ser aprovada no lusco-fusco, não da aurora, mas do
poente, do pór do sol de uma sessão legislativa? Não é por
acaso que _é preciso aprovar este projeto de lei quas_e que
na calada da noite, no pór-do-sol.
Há mais um aspecto nesta novela fantástica que está sendo
desenhada para este_ final de ano. Quando o Constituinte de
1988 tratou da questão da dívida externa, o fez com grande
precaução. Vou ler o art. 26 do "Ato das DispoSiÇões Consti_t~
cionais-Transitórias":
"Art. 26. No prazo de um ano a contar da promulgação da Constituição, o Congresso Nacional promoverá, através de Comissão Mista, exame analítico
e pericial dos atas e fatos geradores do endividamento
externo brasileiro.
§ 1'-' A Comissão terá a força legar qe Comissão
Parlamentar de Inquérito para os fins de requisiÇão
e convocação, e atuará com o auxílio do_ Tribunal~~
ContasdaUnião."
-E havia, ainda_ um § 2\> que __ fa_cultava ou determinava
a esta Comissão reCorrer ao MinistériO Público, uma vez comprovada a irregularidade. Portanto, o Con_stitulnte- de ~~~ª
de_sejou, e o fez expressamente, que o riioritaDte--aa divida
externa fosse esclarecido antes de reiterar a assunção desta
dívida pelo Estado brasileiro que emergia da Constituição
de 1988.
De quanto é esta dívida? Os números estão aí, e são
bem atuais, porque a nossa próxima tarefa será aprovar o
acordo sobre esta dívida que monta cerca de 50 bilhões de
dólares, posto que ninguém jamais iria audjtar contratos feitos
com o Banco Mundial, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com as agências multilateriais ou C9Jl'!_ o f:M;I.
Só se vai auditar aquilo que diz respeito a bancos credores
privados. Óbvio, ninguém vai auditar um cOiltrato (eito en(re
o Estado e _o Banco do Brasil, ninguém vai audit~r u~ contrato
feito entre o Governo brasileiro e o Banco Mundial. :Portanto,
o montante da dívida a ser auditada por esta Comissão monta,
hoje, a 50 bilhões de dólares, aproximadamente.
Para esse fim o Congresso constituiu uma Cõmissão com
prazo de um ano. Neste momento, para tratar de uma dívida
de 70 bilhões de dólares teremos 24 horas, se a Câmara dos
Deputados for generosa.
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Há mais um detalhe, Q texto do projeto que deu entrada
no Congresso diz o seguinte, no seu § lG: "-... Para os fins
do disposto neste artigo, fica a Uníão autorizada a assuÍnifas dívidas." Mas este texto que deu entrada ontem já não
é o texto _que está proposto hoje. O texto já foi alterado
para a s·eguinte redação: "Para os fins do disposto neste artigo,
a União assumirá ... " Assumirá! Por que também mudaram
essa redação? Mudaram de ontem para hoje! Mudaram porque, num negócio escuso Comá-esse, ·não pode haver cláusula
condicional. O negócio tem de se_r Jeito á vista e incondicionalmente.
É isso que está sendo apresentado ao Senado: um negócio
de começo de noite, de fim de tarde, de pôr-do-sol, de lusco. fusco para· que não se enxergue bem, sem que o Congresso,
particularmente o Senado, cumpra a sua tarefa de saber quanto a "Viúva" vai assumir de dívida. A "Viúva", a União,
vãi assumir dívida sem auditar, e o Congresso, aprovando
esse projeto de lei, estará coonestando negócios que inclusive
o's governadores dos Estados dizem que são escusas.
Vou dar dois exemplos! O Governador do Rio de Janeiro,
o Sr. Leonel Brizola, declarou por escrito - e tenho aqui
as ressalvas que S. Ex~ apresentou neste ano- que não aceita
a dívida do metrô porque o negócio é escuso. Aprovado esse
projeto de lei, aquilo que é escuso para o Estado do Rio
de Janeiro passa a ser aceito pela ''Viúva". A "VIúva" aceitará aquilo que o Governador de Estado diz q~e é um negóxio
desonesto. Sabem de quanto é esse negócio? E de 3,2 bilhões
de dólarees, também segundo documento firmado pelo Gover·
nadar do Rio de Janeiro, que tenho emmeu poder aqui,
disponível, se alguém tiver dúvida.
Segundo exemplo: os negócios de São Paulo. O Jornal
de Brasflia de hoje publica uma ordem do dia do "General
Coniã.ildarite' do PMDB, o Sr. Orestes Quércia, que, sob
a foi-ma de telegrama, determina a aprovação do ajuste fiscal
em troca disso consolidando, por escrito, essa barganha que
denunciei em-aparte ao Senador Humberto Lucena, na quartafeira da semana passada. Tenho aqui as notas taquigráficas
âesseaparre, se -alguém ainda tiver alguma dúvida. Os negócios de São Paulo tomaram grande velocidade
no período de agosto a dezembro do ano passado, e isto
não foi por acaso: era o período da eleição de primeiro e
segundo turno no maior estado do País. Os negócios do Estado
- de São Paulo dessa época- a emissão de moeda pelo Governo
de São Paulo - alcançaram também três bilhões. de dólares.
Portanto, só o metró e a culpa da eleição do ano passado
perfazem seis bilhões de dólares.
Faço esta denúncia, não para provocar o Senador Ney
Maranhão, que quietamente lê talvez o telegrama do Governador António Carlos Magalhães desmentindo o desmentido,
mas para que a sociedade saiba que está sendo dirifida por
um Governo fraco. O _encaminhamento desse projeto de lei
é coisa de um governo fraco, que assume 70 milhões de dólares
para conseguir 6 bilhões de dólares de receita, que perdeu
por sua própria imprevidência. A desindexação dos impostos
não foi herança; foi má gestão.
O Sr. Chagas Rodrigues-Permite-me V. Ex' um aparte?
O SR. ESPERIDIÂO AMIN '---Comprazer, ouço o aparte
de V. Ex•.
O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador Espedião Amir1
quero, mais uma vez louvar o espírito público de V. Ex~ e
o modo como, com absoluta independência, desempenha o
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seu mandato de Senador, defendendo os interesse da União
e os interesses legítimo dos Estados. _A imprensas fala cm

barganha, outros falam em chantagem, em extorsão de maus
administradores, que querem, nesta hora, receber da União,
de todo o povo brasileiro, não só o p·erdão, mas· um prêmio
pelo descalabro, pela incompetência, pela imoralidade com
que administraram ou desgovernaram seus Estados. Não po~
demos compactuar com essas imoralidades. V. Ex~ fez refeM
rência ao art. 52 da Constituição, que reza:
SEÇÃOIV
Do Senado Federili
Art. 52. Compete privativamente ao Senado FeM
dera!.
VII
dispor sobre limites globais e condições
para as operações de crédito externo e interno da
União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios; de suas autarquias e demais entidades controladas
pelo Poder Público Federal;
VIII -- dispor sobre limües e condições para
a concessão de garantia da União_ ero operações de
crédito externo e interno;
IX - estabelecer limiteS globais e condições
para o montante da dívida mobiliária dos_ Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
Não podemos, como disse V. Ex•, desrespeitar frontalmente preceitos constitucionais para acobertar imoralidades
administrativas. Finalmente, abusando da tolerância de V.
Ex~ .. ~
O SR. ESPERIDIÃ,O AMIN -Absolutamente ..
O Sr. Chagas Rogrigues- ... gos~aria de fazer u_ma referência às patrióticas declareções do eminente Governador Ciro Gómes, que vem se afirmando apesar de jovem, como
um administrador competente, idealista e dinâmico. O Jornal
de Brasília de hoje publica. "Caloteiro é premiado com rolagero, diz Ciro". Vou ler apenaS a primeira parte do despacho
proveniente de Fortaleza: "0 Governador do _Ce_ar_á, Ciro
Gomes, classificou de "ímoralidade_das mais grossas" o projeto de lei do GovernO Federal encaminhado ao Congresso,
que consolida todas as dívidas vencidas e não pagas dos estados, autarquias, fundações concessionárias de água, luz e_esgotos. Este projeto ''é um prêmio par os que gastam perdulariamente e um desestimulo para quem faz sacrifícios. É um
prêmio aos caloteiros". De modo que encerro aqui estas minhas· considerações. Peço a atenção do Congresso do Senado.
Não sei se a Câmara vai aprovar essa ·proposiÇãO. Se o fizer
terá o condenação de toda a Nação brasileira. Mas o Senado
não pode confirmar esse projeto. Com-O Casa Revisora;- ele
não pode colocar-se contra a sua própria competência piivativa para aprovar essa imoralidade. Para terminar declaro,
ainda, que estou surpreso e estarrecido - se é que ainda,
podemos, no Brasil deste fim de ano, ficar estarrecido_ com
alguma coisa. V. Ex~ diz que o projeto, em lugar de ser melho~
rado e aperfeiçoado, está na Câmara, se tornando pior ainda
através de emendas. Receba pois V. Ex~ a n~ossa solidariedade.
E se depender de nós, pelo menos, de V. Ex~ e deste modesto
aparteante, esse projeto não será aprovado neste fim de sessão, no lusco-fusco, ao anoitecer, que é quando mais os espertalhões procuram bater carteiras. Não aprovaremos esse projeto nem neste fim de Sessão Legislativa, nem no começo
da próxima ou em outra qualquer legislatura.
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O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Senador Chagas Rodrigues, quero dizer a V. Ex• que pelo conceito moral que V.
Ex', justificadamente, des_fruta perante todos o nós, os seus
pares, o seu aparte - permito~me considerar - é o ponto
alto destas despretensiosas colocações que faço no início desta
sessão extraordinária.
E, instado pela Mesa, pretendo concluir as minhas pala~
_~ras com duas últimas observações.
NflsOQ Can:ielrO -~Antes
Ex•- c.onChiir ;~gosta
ria que me concedesse um aparte.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Pois não, Senador Nelson
Carneiro.
O Sr. Nelson Carneiro -:- Nobre Senador Esperidião
Amin, V. Ex• está examinando o ajuste fiscal. Ontem, comsurpresa, li nos jornais uma not1cia que Certarriente desperterá
o protesto desta Casa. Esse ajtiStidiscil visa a assegurar recursos ao Governo para suprir as suas deficiências de caixa. Len~
do, ontem, nos jornais, que querem embutir nesse ajuste fiscal
a isenção do Imposto de Renda para aqueles que usaram
as moedas podres, notadamente, o TDA- TítUlo da Dívida
Agrícola; eles, que compraram por 20 e venderam por 70
ou 100% a mais, ainda querem o Imposto de Renda e isso
está incluído. De modo que estou antecipando, porque se
essa imoralidade chegar aqui terem9s de derrotar, ainda que
o projeto tenha que voltar. Náo é possívell A isso é que
se chama privatização? Além de bonificar de 20 para70, aiilâa
vamos dar o Imposto de Renda ... e para que? Para aumentar
a despesa? Ou para assegurar maior parte da receita? Vou
-antecipar para que _os Parlamentares que estão estudando o
projeto na Câmara não nOs- Obriguem a votar, também, por
esse motivo, contra o ajuste.
Q SR. ESPERllliÃÜ AMIN - Quéro dizei
V. Ex•,
Senador Nelson Carneiro, nãó li essa matéria. Mas digo desta
tribiiD.a que me compronü~to- a estar ao seu lado ao votar
esse tópico. Porém, ao mesmo tempo, quero dizer que esse
tópico está vindo somar~se a um grande negóci"O de US$70
bilhões, que é o da rolagem da dívida, ou seja, é. mais uma
parte imoral de um grande negócio amoral.
O Sr. Maurício Corrêa- Permita-me V. Ex~ um aparte.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Ouço o aparte do nobre
Senador Maurício Corrêa.
·
O Sr. Maurício Corrêa - Senador Esperidião Amin,
V. Ex• faz uma análise correta. Somos vítim:a:s dessas votações
açodadas e de_ última hora que a Câmara tem levado a efeito,
e isso, repetítivil.rilente, tem acontecido todos os anos, e tem
sido objeto de_ protestos por parte dos Senadores. V. Ex•
tem toda a razão nessa análise. Não posso admitir que a Câmara, tendo um plantel de excelentes juristas e de eminentes
Parlamentares, esteja discutindo uma questão que constitucionalmente é atribuição do Senado. Não quero fazer um juízo
precipitado porque não conheço ainda as razões que motiva~
ram tratativas que, pela Constituição, são da competência
do Senado Federal. Ao longo do seu pronunciamento, V.
EX~ -citou o Governador Brizola sobre uma dívida do metrô
de 3 bilhões e 20 milhões de dólares. Não quero contestar
essa afirmação, ela é puramente verdadeira, agora, é precisO
que sejam opostos embargos declaratórios para que a questão
fique suficientemente esclarecida. V. Ex~ deve ter visto ontem
no Globo Repórter - alguns Senadores devem ter visto -'uma reportagem melancólica, que é o resultado da adminsi-
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tração do perfodo militar: construíram a Transamazó!J.ica, ou
melhor, Eentaram construir a Transamazónica e: deixaram esse
saldo negativo, esse ac~rvo- de~ast~ado para a nossa geração
pagar, para o Governo, para O' estarhent()_político se responsabilizar nesse instante;- deixai o pÍ"Ôjeto atómico d~_ ~~gr3 dos
Reis da mesma forma; deixaram a Açomihas.-Mas qUero- diZer
a V. Ex~ que além desses 8 bilhões que a "viúva" vai pagar,
ou mais, por irregularidades, nós também temos a questão
relativa ao metró. Mas, não sei se V. Ex~ sabe, creio que
deve saber, que o metró do Rio de Janeiro foi imposto pelos
militares, aquilo foi concebido em Brasí1ia: São Paulo passou
a ter metrô, Nova Iorque tem ·metró, Santiag·o· teci metró
----..já deve ter terminado- Paris tem metró; o Rio de Janeiro
também tinha que ter metrô. Agora, pouco importava-saber
se o Rio de Janeiro tinha cu-n<:Iições de ter metrd. A verdade
é que passou para o Governo do Río de JaneifO, mais precisamente para o BANERJ, a administração desses três bilhões
e duzentos milhões de dólares, sem que o Estado tivesse discutido a questão com_a sua.consciência, e váiios setores de
comunicação se pron-unciaram Iavoravelmente. De modo que
quero dizer -que V. Ex~ tem razão_. Essa herança 0 Governo
e o povo do Rio de Janeiro herdaram sem ter culpa absolutamente de nada, porque isso foi feito exatamente, aqui, nos
escaninhos da ditadura militar.

OSR,ESPERIDIÂOAMIN-SemidorMauricioCorti!-a",
V. Ex~ colocou muito corretamente o que observei aqui. Eu
me louvei das próprias ·ressalvas que o Governador_ do Rio
de Janeiro subscreveu ao firmar um memorando de entendimentos com a então Ministra dá EconO~J1-ia, Fazenda e Planejamento, Zélia Catdoso-ae-~.fetfo, datado deste ano.
O Sr. 'Maurício Co~rêa ~ Não_ c;ontesto .se é verdade.
Estou informando a V. Ex~ a, origem deste docurri-erito. -Foi
o GovernO Federal quéffi impôs essa obra ao Rio de Jâneiro.
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em 24 horas em matéria-de dívida pública. Porque certamente
não é em nome da transparência, certamente não é em nome
da clareza dessa dívida.
OSr. ·Maurício é~rrêa _ Permite:me v. Ex~, para complementar?
SR. ESPERIDIÃO AMIN _Pois não.
0
O SR. PRESIDENTE {Alexandre Costa)- Nobre Senador, o tempo de V. Ex~-está esgotado. Peço a V. Ex~ que
dê oportunidade aos demais oradores.
0 Sr. Maurício Corrêa _ Senador Esperidião Amin,
quero dizer que estou de pleníssimo acordo com o que V.
Ex~ acabou de falar. O Congresso tem que examinar esse
assunto, especialmente o Senado. Aprovar uma matéria dessa
importância com esse açódamento, seguramente não é uma
providência ajuizada, é uma temeridade, não podemos coonestar esse tipo de aprovação. V. Ex~ tem toda razão. Mas
de Jane•"ro e' essa
que a ques t-ao do metr'o d o R"o
1
_ , e' . p 01·
uma obra do Governo Federal. Ela foi imposta ao Rio de
Janeiro. Tanto é que estão falando nas privatizações. Priva tizamos a Usiminas, a Celina, etc. O Governo do Rio de Janeiro
quer privatizar 0 metrô e oferece para qu~~- guiser. Quem
.
U ·G
d'
d
quiser comprar, a mao entra e o overno IZ que ven e,
poi:le ·até dar um preço ·em cruzeiro· parà quem quiser co"mprá-lo. É essa a questão que coloco para V. Ex•, porque
estou de pleníssimo acord_o. Acho que isso tem que ser discutido, porque não p·ode ser aprovado com a celeridade que
estão querendo. V. Ex~ tem toda razão. Eu só queria, exatamente, clarear a situação para ficar explícito que a culpa não
é do Governador do Rio de Janeiro, _que herdou aquilo, e
nem tampouco do povo daquele EStadO.
~O _'Sr: iutabY Magalhães -Senador Esperidião Amin,
se: y. ~x~ tiver tempo, peí-mita-~me um aparte.
-

O SR, ESPERIDIÂO AMIN- Vou fazer _a citasão,: que--O SR. ESPERIDIÂOAMIN- Concedo todos os apart<'S,
tem o seguinte teor:
mas o Presidente está acometido do vigor quase furioso c
"Trata-se, enfim, de uma nefasta operação na soberano-de cassar a minha palavra e acato a sua soberania.
grandeza de três bilhões de dólares que, hoje, repreo Sll, PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Nobre Senasenta algo em torno de 72% da dívida do Estado, e dor Esperidião Amin, a Mesa sente muito prazer cm ouvi-lo,
que muito pouco serviu ao transporte. de massa na_ Capi- v. Ex~ sabe disso.
Acontece que v. Ex~ já ultrapassou o dobro do tempo
tal do Rio de Janeiro, eis que o sistema metrov,iário
atende tão-somente â média d~ dll..'?en_t9~ _mil passa- a que tem direito para falar e ainda há seis oradores inscritos.
geiros por dia".
- O SR. ESPERIDIÂO AMIN-dEntão, peço a compreenFim da citação-.
_
J
0 Governo do Presidente Fernando Collor de Mello, são dos nobres companheiros, Sena ores Amir Lando, utahy
de maneira um pouco ·arrevezada, na cláusula 12 do roemo- Magalhães e Mansueto de Lavor, pois vou render-me às deterrando de entendimentos firmados com o atual Governador mirrações da Presidência.
do Rio de Janeiro, dispensou o Governador do Rio de Janeiro
O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre ~en~dor, se o Sr. Preside efetuar esses pagamento"s- repito, dispenSou pela cláusula dente permitisse o aparte pelo menos àqueles que já estão
12 - , ressalvando a dívida do metró. Mas apenas dispensou com o microfone ligado ...
sem assumir a dívida. O que esse projeto vai fazer com este
caso e com outros? Apenas dei dois exemplos, mas sem quaJO SR. ESPERIDIÃO AMIN- Pediria ao Sr. Presidente
quer análise do Congresso, sem apuração de respo11sabil_iR que permita os apartes. (Pausa.)
Com o consentimento da Presidência, concedo o aparte
dades. V. Ex~ afirrria que há responsáveis, vamos-levantar
quem são? Eu não sei se é A ou B, quero saber. Acho que ao nobre Senador Jutahy_Magalhães.
é dever do Congresso saber. O_que não é correto é o Congresso
O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Esperidião Amin,
aceitar isso de cambulhada, num fim de tarde, num fim de
sessão legislativa. Por quê? Que pressa é essa? Há algum serei breve para atender â gentileza de V. Ex~. e a do ~re:si- _
princípio de nulidade? Por que querem fazer com 0 Congresso, dente Alexandre Costa. V. Ex~ apontou objetivamente vários
de um modo geral 0 Senado, em particular, aprove esse pro- fatos. De início, apresentou a modificação de um termo, de
jeto de lei que envolve, não os 3 bilhões de dólares do metró, ontem para hoje, sabendo o seu significado.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Perfeitamente.
mas, sim 70 bilhões? E o maior negócio- já feito no mundo
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O Sr. Jiltahy Magalhães - Não se pode deixar ao Governo Federal a hipótese de recusar, examinar a questão.
O problema é fazer cumprir aquilo que está determinado.
Cumprir o quê? V. Ex~ também já fez referência. Não se
fez auditoria prévia de quanto vai custar isso. No projeto,
vê-se que são dívidas vencidas e vincendas. O bolo pode crescer.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - As dívidas podem estar
sendo contraídas hoje, Senador Jutahy Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães- O bolo pode estar crescendo,
sem que ninguém esteja a par do que está aconteceh_do. Coino

pagar, se nem se sabe o quê? Quanto ao aspecto constitucional, V. Ex~ e vários outros Senadores- já abordaram-a questão. O Governo está fazendo isso sOmente porque é fraco?
Como é que o Governo luta para ter uma receita de 6 bilhões,
falam em 12 mas, na realidade são 6 bilhões de dólares a

ma!s ...
O SR. ESPE~RlUJÃO_AMIN- Sim, porque os Estados
também vão ter_participação nõ ajuste.0 Sr. Jutahy Magalhães - ... e, em troca disso, conceM
de-se 70 bilhões de dólares de dívidas .. .V.~ Ex• fala do Rio
de Janeiro, mas no meu Estado, também, o atual Governador
diz que as dívidas foram contraídas irregularmente ...
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Fraudulentamente!
O Sr. Jutahy Magalhães- S. Ex~ está até processando
o ex-Governador e seus auxiliares. Não endosso as suas críticas
mas está processando, está na justiça-. -E essas dívidas, tamM
bém, vão ser encampadas pela União, sem nenhum exame,
sem nenhuma verificação. Em Salvador está havendo uma
briga terrível: dívidas contraídas pela prefeitura e obras não
realizadas, segundo o atual Prefeito declara publicamente.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Mais de 100 milhões de
dólares, pelo que eu soube.
O Sr. Jutaby Magalhães- Já falam até que no final
das contas o bolo chega a 500 milhões de d~l'!r~s._ EJ!tão,
veja V. Ex• tudo isso vai ser endossado pela Uriião. É isso
que somos obrigados ~ engolir? É para isso que vamos ter
que dizer "amém"? Somente por que alguém está querendo?
Estou com V. Ex• nessa luta.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- SenadorEsperidião Amin, solicito a V. Ex• que conceda ap~nas o aparte
ao Senador Mansueto de Lavor e encerre o seu discurso.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Atenderei ao apelo de
V. Ex\ Sr. Presidente.
Concedo o aparte ao Senador Mansueto de Lavor.
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desse projeto que está sendo negociado e ainda é passível
de emendas, vai se eximir os que se utilizaram dos recursos
que resultaram nessa dívida de maneira fraudulenta e ilegal.
Essa é _uma questão que a Justiça, através de seus trâmites,
irá examinar; para isso é que há o Poder Judiciário, os inquéritos etc. V. Ex~ participa da versão geral de_ que houve uma
negociata. Para mim, houve urna negociação. A negociata
é ilegítima, a negociação é legítima. Essa negQcíação começou
quando se colocou a questão da rolagem da dívida no lugar
certo, que não seria jamais, como o Governo tentou colocar,
no bojo daquele conjunto de emendas constitucionais. Ali,
sim, parecia uma pressão, parecia uma proposta de barganha:
ou se aprovava as propostas de emenda à Constituição que
o Governo queria impor ou, então, não se fazia a rolagem
da dívida. Quando dali se retirou a questão da dívida e se
colocou nesse mero ajuste fiscal, está-se colocando no lugar
certo.-É uma questão financeira, uma questão tributária que
deve ser colocada no lugar certo. Quanto à negociata de 70
bilhões, a que V. Ex~ se referiu, é preciso lembrar que ela
não _é especificamente uma questão do PMDB. Nunca é deM
mais lembrar que os quatro Estados campeões de dívida, apeM
nas um é do PMDB, os três outros são governados por outros
Partidos.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- No início do ano, os quatro
~
eram do PMDB.
O Sr. MBnsueto de Lavor - EsfciU falando na situação
de hoje. Leonel Brizola não é do PMDB e Iiem era no início
do ano, e o Rio de Janeiro é um dos Estado devedores.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - No início do ano era do
PMDB. sim!
O Sr. Mansueto de Lavor- O Sr. Leonel Brizola?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Os quatro Estados eram
do PMDB.

O Sr. Mansueto de Lavor - Sim, mas há inter·esseS.
São os Governadores atuais que estão pedindo essa rolagem.
Estou falando em mandatos atuais; são os Governadores
atuais e não os Governadores do passado. Realmente, essa
versão não é simplesmente adequada porque não se faz esse
ajuste fiscal, mesmo sem eQtrar no mérito desse ajuste, única
e exclusivamente para a rolagem. O ajuste fiscal, a motivação
maior é para salvar a Previdência Social. Dessa tribuna de
onde_ V. Ex~ está falando, com muita competência e brilho,
o Ministro Antônio Rogério Magri disse que a Previdência
estava quebrada. S. Ex~ esteve aí a pedido do ilustre Senador
do PSDB, Almir Gabriel- e é importante frisar essa questão.
Em termos de versão, eu ouvi uma, no meu Estado, de um
locutor de rádio, num dos programas mais ouvidos. Disse
O Sr. Mansueto de Lavor'- Seriador Esperidião Amin, ele: "Os Deputados e Senadores estão aumentando os imposM
vou procurar obedecer à Presidência que, por-CoridescendênM tos porque aumentaram os seus vencimentos". Essa é uma
cia, elasteceu Um pouco o prazo do pronunciamento importanM versão. A versão de V. Ex~ é parcialmente correta, mas peca
tíssimo que V. Ex~ faz. Gostaria de oferecer-lhe uma pequena pelo fato de encobrir que é preciso salvar não o Governo
contribuição. Primeiro, concordo inteiramente com V. Ex• do Presidente Fernando Collor, mas, sobretudo, salvar aPre~
nesse clamor geral do Senado e do Congresso como um todo, vidência Social, o Finsocial e alguma governabilidade que
no sentido de que nos últimos dias se concentram matérias todos nós estamos querendo nesse Governo. Afora isso, estou
impossíveis de serem avaliadas normalmente, humanamente, inteiramente de acordo com V. Ex' e participo dessa preocuM
pelos parlamentares, e acabamos votando aquilo que não sabeM pação, desse verdadeiro massacre de última hora, no firil de
mos. Isso ocorreu ontem e vai continuar ocorrendo hoje. NesM cada legislatura. E tem um fato que V. Ex~ não citou. O
se ponto estamos inteiramente de acordo, no que se refere - Governo manda hoje um pedido de suplementação orçamenM
à avaliação que V. Ex~ faz da questão da rolagem da dívida tária de 6 trilhões de cruzeiros para que o Congresso vote
dos Estados, há algumas discordâncias. Em nenhuma parte _ de hoje para amanhã, a começar pela Comissão de Orça-

_.-r-

Dezembro de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

mento. Aí, sim, estamos numa roda viva, numa loucura, num
redemoinho. E temos que gritar contra isso. EsSa: situação
não pode permanecer. Muito obrigado, nobre Senador.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Senador Mansueto de
Lavor, agradeço a V. Ex~ pelo aparte que coloca da maneira
mais civilizada, de acordo com a própria formação, com a
estatura, com a dimensão moral de V. Ex~, a sua versão do
que está acontecendo, inclusive concordando quanto ao atropelo.
Mas não posso deixar de comentar dois aspectos _do seu
aparte.
O primeiro deles é que estão sendo utilizados, neste caso,
um peso- e uma medida muito diversos daqueles que foram
utilizados pela Constituinte, da qual V. Ex~ participou, no
que toca ã dívida do Brasil. A dívida do Brasil foi Submetida
a uma comissão mista, de acordo com o art. 26 do Ato das
Disposições Constitucionais_ Tfã.nsif6iias. O projeto-- e esta
é a alteração do § lo, que sublinhei aqui-, o projeto, como
veio, dizia que a União estava autorizada a assumir. E 6
projeto que está tramitando diz, peremptoriamente: "a" União
assumirá". É este o texto, Senador Mansue_to_de Lavorvamos dar os nomes - que estava em mãos do Deputado
César Maia, quando S. Ex~ defendia o projeto ontem, na
Câmara, assim cofio, e vou pedir para tranScrever, não vou
ler, o texto da resolução que vamos aprovar. Está aqui a
resolução do Senado. Porque o projeto não é tudo. Está aqui
a resolução do Senado, pronta, que vou encaminhar à TaquiM
grafia para reproduzi-la. Isso aqui é negócio à vista. É negócio
para ninguém enxergar. E são 70 bilhões de dólares.
Usei o exemplo do Rio de Janeiro, mas poderia usar
o exemplo de São Paulo: os 3 bilhões de dólares que o Banespa
emitiu. EmitiU! E digo mais, com o conluio do Banco Central,
posto que no último dia de gestão do Ibrahim Éris, já no
día 9 de maio deste ano, ainda deu mais 150 bilhões de cruzeiros a preços de então, para o Banespa rolar a sua díVida.
Tudo isso vai entrar. E tenho muita peria dos Estados pequenos do Nordeste. Tenho visto Senadores aflitos, dizendo: "Se
não aprovarmos, o nosso Estado vai ficar inviável!" Por causa
de 50, 60, 70 milhões de dólares de dívida vão homologar
esse negócio de leão.
Para concluir, não posso deixar de fazer referência â causa
e efeito, porque a sóciedade julga. V. Ex• acha que é uma
negociação, tem todo o direito-. Mas no teor do telegrama
publicado, Senador Beni V eras, na mesma página 3, referida
pelo Senador Chagas Rodrigues, no Jornal de Brasília de
hoje, onde o Governador do Ceará denuncia que caloteiro
é o premiado com a rolagem, o Presidente do PMDB diz
que "vamos votar ajuste fiscal porque conseguimos a rolagem
da dívida". A causa e o efeito estão aqui, inClusive com as
alíquotas - é bom que a sociedade saiba. Causa e efeito
estão transcritos num telegrama do Presidente do PMDB.
A ordem já está dada. Mas ainda çonfio _que a consciência
dos homens de bem de todos os partidos vai impedir que
essa barganha de lusco-fusco seja ultimada, enxovalh_ando as
prerrogativas do Congresso e do Senado, em particular.O Sr. Beni Veras_-ConcedeMme V.
Senador?

Ex~

um aparte, nobre
·

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Sr. Presidente, sinto-me
constrangido pela amizade, pelo apreço, pelo respeito que
tenho por V. Ex~, prometo que não voU nem falar.:. "- --
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O Senador

O Sr. Beni Veras - Nobre Senador, realmente pode
ser que uma coisa não tenha muito a ver com a outra, mas
é mtiito" estranho cjué elas tenham sido tratadas SirnultaneaM
mente, no mesmo dia, na mesma noite e cheguem aqui juntas.
É muito estranha, também, a alegria com que o Presidente
do PMDB declara que esse acordo chegou em boa hora, uma
boa hora que coincide com a hora em que o ajuste fiscal
é analisado. É muito difícil para nós compreendermos como
é que se ttata uma questão de 70 bilhões de dólares com
tanta rapidez. Não dá para entender que outra coisa tenha
sido feita senão o acordo de troca de posições. O pior de
tudo é que daremos, se aprovarmos esse acordo, fiquem certos
V. Ex~s que quando um Estado, como o Ceará e a Paraíba,
faz economia com os seus gastos, ele está decidindo sobre
a vida de pessoas que nada têm, são pessoas desempregadas
ou que ganham pouco. É em cima dessa miséria e desse sofriment6 que ·a Estado do Ceará fez uma enorme economia,
pr<:iclii'àildo fazer com que a sua administração correspondesse
ao que indic;a a boa administração .:-:-_0 Estado gastar o qUe
possui, ser económico e cuidadoso nas suas iniciativas.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Vai ser alvo de deboche,
nobre Senador.
O Sr. Beni Veras- Realmente, nós somos os "trouxas"
da história. A facilidade com que se discute _a quantia de
70 bilhões de dólares, é incrível, é mais do que o Brasil deve
aos bancos internacionais, é mais do que qualquer negociação
feita com o Fundo Monetário Internacional.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- É a maior dívida do mundo ...
O Sr. Beni Veras·- Eu -ilão entendo corrío examinar
urna questão dessas com ligeireza; acho que o Governo ofende
o País e nos ofende de maneira muito especial quando imagina
que nós somos capazes ·de, num apagar de luzes, dar amém
a uma situação estranha e esdrúxula, _como e_s_sa que se nos
apresenta. Muito obrigado.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- s'r. Presidente. nobre Senador Beni V eras, se esse projeto fosse moralmente correto,
ele estaria nos anunciando que a vaca leiteira está reabilitada.
A vaca leiteira, que -é a União, _está com saúde e podemos
ordenháMia. Por isto, na voragem dessa ordenhação, é que
surgem coisas corno aquelas denunciadas pelo nobre Senador
Nelson Carneiro: "Vem alguém ordenhar um pouquinho mais,
porque há o anúncio de que a vaca leiteira está disponfvel".
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ES·
PERIDIÃO AMIN EM SEU PRONUNCIAMENTO:
RESOLUÇÃO N'
, DE 1991
Altera o disposto nos artigos 3~ e 4~ da Resolução
n9 58, de 1990, e dá outras providências.
Art. 1' Os artigos 3' e 4' da Resolução n' 58, de 13
de dezembro de 1990, passam a vigorar com as seguin-tes
modificações:
- -"Ãrt. 39 _ As operaçõeS-dei crédito interno e exterM
no, de natureza financeira dos E~tados, do Distrito
Federal, dos Municípios e d-e suas respectivas autar-
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quias, bem como a concessão de- quaisquer garantias.
observarão os seguintes limites:
J - ... .-.CO._._._._.-.,_. •• _._._.c~''•;_._.~~••~·'--••<> ..
I I - ..................._. --~~-~ •._...........................
III -o dispêndiO com a amortização e encargos
da dívida do exercíciO, inclusive os origiriários de débiM
tos relativos ao PJS/PASEP e ao FINSOCIAL, ao Insti·
tuto Nacional do Seguro Social- INSS, e _ao Fundo
de Garantia porTempo de Serviço (FGTS) não poderá
exceder a 15% (quinze por centO) das receitas correntes
líquidas do respectivo Estado, Município ou do Distrito
Federal, assim definidas na Lei Complementar no
de
de dezembro de 1991."
"Parágrafo 10. Durante osprimeiros i2 (doze)
meses_ de vigência do contrato de refinanciamento de
que trata a Lei n~
, de
de dezembro de 1991,
o percentual a que se refere o inciso III deste_ artigo
será de 11% (onze por cento).";
"Art. 4 9 A celebração de operação de crédito,
inclusive a concessão tle qualquer garantia, pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelOS Municípios ou por
suas autarquias, somente poderá ser efetuãda:
a) se a entidade mutuária e/ou a entidade garantidora comprovarem estar em dia com suas responsabilidades junto:

-

~ ;...-. ~-. ~

.... ;

.. ..
-

~~·-·.,.., -~·-· ~··~-. -····"--~.

·-'------

....

~~-

......

- â Fazenda Nacional, ao Banco Central do Brasil
e às entidades controladas, direta ou indiretamente,
pelo Poder Público Federal."
Art. 2~ Fica acrescido à Resolução n" 58, de 1990, o
seguinte artigo 14, ren!lmerando-se os demais:
.. Art. 14. Os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios poderão emitir títulos especiais da dívida
mobiliária com a finalidade exclusiva de ·atendimento
do que dispõe o artigo 39 da Lei n"
, de
de dezembro de 1991."
Art. 3" Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

Esgotado

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão Dir'etora:em--seu Parecer n~ 529,
de 1991) do Projeto de Decreto Legislativo n" 29, de
1984 (n' 69/84, na Câmara dos Deputados), que aprova
o texto da Convenção n 9 119, sobre Proteção das Máquinas, adotada na 47~ Sessão da Confefência Internacional do Trabalho, da OrganizaçãO IntefnacionaJ do
Trabalho - OIT, realizada em Genebra, em junho
de 1963.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão- sem apresentação de emendas,
a redação final é considerada definitivamentea:provada, nos
_termos do art. 324 do Regimento Interno.
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O projeto vai à promulgação.
-É a seguinte a reda_ção final apr-Ovada:
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n~ 29, de 1984 (n~ 69, dê 1984, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, ítem
28, do Regimento Interno, promu~go o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N"
, DE 1991
Aprova o texto da Convenção n~ 119 sobre ''Proteção das Máquinas'', adotada na 47~ Sessão da Conferência Internacional do Trabalho, da Organização ln-ternaciOnal do Trabalho- OIT, realizada em Genebra,
em junho de 1963.
Art. 1<? É aprovado o texto da Convenção no 119 sobre
"Proteção das Máquinas", adotada na 47~ Sessão da Conferência Internacional do Trabalho, da Organização [nternacional dQ Trabalho,- OIT, realizada em Genebra, em junho
de 1963.
Art. z~ Este d_ecreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Item 2:

Discussão, em turno suplementar, do Substitutivo
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 4, de 1991
(n' 2.482/89, na Casa de origem), que cria e regula·
menta o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia- FNDCT ,__e dá outras providências,
tendo
PARECER, sob n" 531, de 1991. da Comissão
- DfRETORA, oferecendo a redação do vencido .
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra encerro a discussão.
Encerrada a discussão, sem emendas, o substitutivo é
dado como definitivamente adotado, nos termos do art. 284
do Regimento Interno.
O projeto volta à Cãrnara dos Deputados.
É o seguínte o substitutivo adotado
Redação do vencido para o turno suplementar do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n~
4, de 1991 (n' 2.482, de 1989, na Casa de origem), que
cria e regulamenta o Fundo Nacional e Desenvolvimento
da Ciência e Tecnologia - FNDCT, e dá outras provi~
dências.
O Congre~so Nacional decreta:
Art. !<:> E criado o Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Ciência e Tecnologia - FNDCT, com a finalidade de
promover e incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa
e a capacitação tecnológica, nos termos do art. 218 da CQnstituição Federal.
Art. 2~ Na definição das prioridades e formulação da
política e do programa operacional do Fundo serão observadas
as seguintes diretrizes gerais":
I - fortalecimento de instituições que realizem pesquisas
e experimentações científiCas e tecnológicas orientadas para
os setores de produção considerados prioritáriospara a economia nacional e assim definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual;
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II- distribuição criteriosa de recursos a projetas que
visem à transferência de conhecimento, absorção e difusão
de tecnologias;
III- fermento à pesquisa básica através de financiamento a fundo perdido;
IV- limite máximo de cinco por cento dos recursos recebidos para o custeio de despesas administrativas, por parte
das entidades beneficiadas com financiamento do Fundo.
Art. 3" São beneficiários dos recursos-do FUndo N-adOnal de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia ---FNDCT,
as universidades ou unidades univcrsitái"ias, os institutos de
pesquisa de natureza pública, as empresas públicas e privadas
nacionais.
-~ -Art. 4~ Constituem fontes de recursos-ao FNDCT:
I - recursos orçamentários, aprovados pelo Congresso
Nacional, para atender às fin-alidades do Fundo;
II- auxílioS, subvenções, contribuições, transferências
e participações em convênios;
·
III- doações c contribuições de pessoas físicas e juridicas públicas ou -ptiva:das;
IV- produto de suas operações p·assivasde crédito, juros
de depósitos bancários c outras;
V- rendimentos, acréscimos, juros e correção monetária provenientes da aplicação de seus recursos;-~~VI- as amortizações recebidas dos mutuários do Fundo;
VII- o produto das operações_que, por sua conta, Iõrem
feitas com instituições financeTras nacíonais;
VIII- recursos de outras fontes.
Art. SO Compete _ao Conselho Nacional de Ciência eTecnologia _ CCT, nos termos da Lei no $.090, de _13 de
novembro de 1990, estabelecer as diretrizes para aplicação
dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia- FNDCT, incumbindo à Finandadora de
Estudos e Projetas- FINEP, na qualidade de Seu_agente
financeiro, pratícar- tOdos os atos de_ natureza técnica e administrativa necessários à gestão do Fundo.
Art. 6? São atribuições do Conselho Nacional de Ciências e Tecnologia- CCT:
I - aprovar políticas, programas e normas de procedimento para aplicação de recursos, de acordo com as normas
estabelecidas no art. 8" desta lei;
II- aprovar o orçamento do FNDCT;
III- indicar providências para compatibilização das aplicaçóes do FNDCT com as ações dos demais órgãos do governo
ou entidades privadas, visando ao intercâmbio _e transferência
de conhecimento e tecnologia entre entidades públicas e privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais;
IV -avaliar os resultados obtidos.
Art. 7" São atribuições da Finep, como agente finan-- -ceiro do FNDCT:
I_ gerir os recursos; _
_
II_ definir normas, procedimentos e coridições- Operaclonais, enquadrando os pedidos de recursos nas- faixas de
financiamento a fulldo perdido, incentiVo pai"Cfal ou operação
de crédito e formalizando os contratos competentes;

III- celebrar convênios de repasses de recursos para
institu1ções de pesquisa;
IV- prestar conta dos resultados alcançados, do desempenho dos pesquisadores e do estado dos recursos-e aplicações.
·
Art. 89 Nos prazos estabelecidos na sistemática de pianejarílento orçamentário da União, a Finep -encarillrihará à
apreciação do Conselho Nacional de Ciência ê TeciJ.ofogia
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a proposta de aplicação dos recursos relativos aos programas
de- financiamento para o ano seguinte, para a devida inclusão
na proposta orçamentária.
Art. 9~ A Finep enviará anualmente ao Congresso Nacional relatório circunstanciado sobre as ativídades desenvolvidas e os resultados obtidos relacionando os projetes atendidos, seus respectivos valores e as áreas de estudos ou pesquisas
correspondentes.
Art. 10. A Finep fará jus à taxa de administração d~
até dois por cento, calculada sobre o ativo total dp _fNDCT,
cobrada semestralmente.
Art. 11. Os saldos relativos ao Fundo Nacional de De-sen-VolvirneritO Científico e TecnológicO ser-ãO-if~arisferidos para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia - FNDCT, criado- pcii esta lei, dentro do prazo de
sua regulamentação.
_ Art. 12. O Po~er Executivo regulamentará esta lei no_
prazo de sessenta dias, contado da sua publicação.
Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 14. Revogam-se _as disposições em contrário, espe·
cialmente o Decreto-Lei no 719, de 31 de março de 1969.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -~Esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia.
Passa-se, agora, à votação do Requerimento de urgência
- n<? 989, de 1991, lido no Expediente, para o Projeto de Lei
da Câmara n9 132/91.
-Em votação:
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanacer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se â in:!ediata apreciação dã matéria.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n" 132, de 1991, de iniciativa do Presidente
da República, que dispõe sobre o controle de autenticidade de cópias de obras audiovisuais.
S 1. ·
b S
o 1C1to ao no re enador Pedro Simon emitir o parecer
sobre a matéria.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Para ~proferir
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, esse projeto deveria ser relatado pelo nobre Senador
Alexandre Costa, que no momento está presidindo a sessão,
e por deferência pessoal de S. Ex~. que pessoalmente solicitou-me que o relatasse, é com muita honra, não com o brilho
e nem com a competência de S. Ex~. mas com o esforço
e coto a sinCeridade que venho cumprir esta missão.
Este projeto é da maior irriportância. Interessante que
eu não tinha nem me dado conta, mas a classe intelectual
e a classe cultural brasileira estão na expectativa, à espera
deste projeto com muita preocupação e com muito-interesse.
A indústria cultural neste final de século e início do próximo;
coloca-se entre as três primeiras cifraS àe negócios do mundo.
Em primeiro lugar, estará o turismo, com o faturamento
de 360 niilhões de dólares por ano, enquanto a indústria cultural estará disputando com o petróleo e a indústria automobilística o segundo e terceiro lugares.
Então_ repare, Sr. Presidente, que quando nós votamos
a Lei_Sarney e quando estamos votando esse projeto sobre
cinema, nós não estamos fazendo caridade, não estamos nos_
preocupando apenas com uma elite que se preocupa com a
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cultura, nós estamos, inclusive, falando em negócios, falando
do projeto de desenvolvimento também económico, além d_e

cultural de nosso País.
Na ponta do processo da indústria cultural se encontra
o audiovisual (cinema, televisão, disco, programas de computadores, telemática), cuja cifra, hoje, já ultrapassa 200 bilhões
de dólares.
A demanda mundial de produtos audío visuais atinge,
ano a ano, dimensões,inimagináveis, o acelerado_desenvolvimento nos -meios de difusão de sons e imagens determina
urna pressão sobre as fontes de produção que as obrigam
a multiplicarem em muito a sua capacidade de produção.
Já nos dias de hoje, seria necessário no campo-da produ~
ção cinematográfica fazer crescer, no mínimo, erri 15 vezes
a capacidade produtores dos países produtores de audiovisual
para atender a demanda instalada.
Nestes anos 90 até o princípio de próximo século, seria
necessário que- o mundo produzisse 67 mil novos títulos de
longa~metragem a cada ano, e hoje se produz, no mundo
inteiro, apenas 4.500 títulos a cada ano, sendo que a Índia
(750 títulos) e os Estados Unidos (350 a 400 títulos) são os
dois maiores produtores mundiais de cinema.
O Brasil, que nos Anos 70 chegou a pro~uzir de 90 a
110 títulos por ano é; portanto, um pàrticipanfe desse sofisti~
cada clube de países produtores de cinema e audiovisual (pro~
grama de televisão).
.
Para se ter uma· idéia de dimensão do mercado audiOvisual, basta atentarmos para os números que se seguetn:
-aparelhos de televisão existentes no mundo ..
-Aparelhos de videocassete ...................... .
- salas de cinema ..................................... .

SOO milhões
280milhões
120 mil

Nesse contexto, o Brasil Parece como importante pafs
consumidor de produtos audiovisual, estando situado entre
os dez primeiros· merca:dõs de cinema, o -sétimo mercado de
vídeo-doméstico e entre os cinco principais de t'elevisão.
Como país produtor o Brasil ocupa dest_acada posição
no campo de televisão produzindo quantidade e qualidade.
No campo do cinema, desfrutou, nos anos 60 e 70 até começo
de 80, o prestígio como país produtor pela originalidade e
qualidade de seu produto cinematográfico.
Depois de ocupar tão destacada posição no cenário internacional produzindo filmes que abasteceriam parte das n~ces
sidades_de seu mercado interno e começavam a conqmstar
'o mercado externo, o Brasil retrocedeu dessa posição e agora
se encontra na desconfortável e perigosa posição de se transformar em país meramente consumidor dC produtos audiovisual importados com todas as terríveis conseqüências que
podem advir desse fato: Conseqüên~ias culturais. económicas
e sociais.
_
Isto o_core exatamente no momento em que todos os países que aspiram- à modernidade _se lançarll na luta pela conquista dos espaços audiovisuais.
Este substitutivo ao Projeto de Lei n' 5/91 e 205!91, que
ora apresentamos. tem como objetivo recolocar o Bra~il na
rota do audiovisual. recuperando sua vocação e sua capactdade
de produzir filmes de cinema, programas--de t~l~visão de maneira diversificada e de forma competitiva. afirmando sua
presença nos mercados interno e externo garantindo, assim,
a presença dos sons-e das imagens brasileiras nesse importante
jCSpaço do audiovisual.
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O presente susbtitutivo visa dotar a inegável vocação e
o inesgotável talento de nOssos artistas, técnicos e produtores
de me_canismos modernos, eliminando o máximo possível o
paternalismo estatal, sem eximir o·Estado brasileiro de assumir
suas responsabilidades quanto aos aspectos estritamente_ ~ultu
rais e institucionais da questão (memória, conservação, anima~
ção, pesquisa, normatização e fiscalização do mercado), devolvendo ao setor privado toda a iniciativa e responsabilidade
quando se tratar das questões industriais e comerciais relacionadas com o mercado.
Este substitutivo visa estabelecer melhor conexão de cimena brasileiro com as forças do cimena internacional. estimulando a associação de produtores brasileiros com distribuidores de produtos internacionais (art. 4", 13" e 159) e moderniza
o conceito que define obras e produtos brasileiros desregula~
mentando as excessivas regras anteriores, reduzindo de dez
quesitos para apenas dois (art. 39).
A característica principal desse substitutivo é que pela
primeira vez se trata a questão audiovisual, colocando a Secretaria de Cultura da Presidência da República lado a lado com
o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, reconhecendo, assim, a necessidade de se atender aos dois aspectos
importantes da atividade audioviSual: cultura e industrial.
.Ao. .se criar estímulos à produção de bens de consumo
cultural, também procura criar modernos mecanismos de controle do mercado corno um todo, dando à iniciativa privada
maior responsabilidade nesse processo (art. 18 e 23), ao mes~
mo tempo se cria um mecanismo de estímulo ao consumo
do espetáculo cinematográfico 1 democratizando~o cada vez
mais e permitindo que as camadas mais populares e de faixa
salarial baixa voltem ao saudável hábito de fregüentar as salas
de exibição cinematográfica (art. 29).
Inúmeros outros aspectos e fatores modernizantes deste
substitutivo foram imaginados e elaborados a partir de uma
ampla discussão da Secretaria de Cultura da Presidência da
República com todos os setores da atividade, numa prática
que resultou rica e democrática.
Ao receber a incumbência de relatar este projeto, não
poderia deixar de salientar este aspecto tão relevante de estarmos diante de um trabalho realizado dentro do maior consenso
possível, em que mais de vinte entidades de classe (diretores.
produtores, técnicos, exibidores, atares, distribu_idores), representando se tores do cinema, vídio e televisão participaram
de um intenso debate durante estes últimos doze meses.
Por fim, quero afirmar que ao aprovar uma lei no teor
desta que está sendo proposta, o Congresso Nacional estará
dando uma grande contribuição ao-processõ de modernização
da sociedade brasileira, pois nenhum país que aspire â modernidde pode prescindir de uma forte indUstria audiovisual, que,
além de propociar a sua participaçao num lriiportánte setor
da economia mundial, data o país de uma arma decisiva na
não menos importante luta pela constituição -e preservação
da identidade cultural, pressuposto básico para a construção
_fi~- nacionalidade.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 132, DE 1991
~9 5/91, na Casa de origem)
Dispõe sobre o cOntrole de autenticidade de cópias
de obras audivisuais em videograma postas em comércio.
Autor: Poder Executivo
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PARECER
O Substitutivo apresentado pelo Relator, o·eminente Deputado Álvaro Vale, consoante sua própria afi"nriãÇão, "reúne
os sonhos legítimos dos que se dedicam ao cinema no Brasil".
Homem ligado às diversas áreas da ~ida cuJtu_ral brasileira,
como poucos no Congresso Nacional, conhece ele ãs dificuldades e os anseios do setor. Daí, de nossa parte, a especial
consideração quando afirriiã.:
"0 texto é resultado de longas reuniões_ entre os
líderes dos diferentes segmentoS ligados à arte e à indús- _
tria cinematográfica. Ele representa o consenso das
suas principais lideranças, e esse entendimento talvez
tenha sido tão importante quanto o projeto.
Durante décadas, artistas e empresários do cinema
vinham tentando, cada qual, descobrir seu próprio caminho. As antinomias e as discordâncias surgiram em
primeiro plano, tornando difícil a concretização de
uma política para o setor.
O retorno à democracia estimulou o diálogo que
antes parecia -impossível. E, sobretudo, estimulou o
apelo à razão. Afinal, os objetivos e interesses eram
comuns. ComO nUnca, valeu a lembrança de Kant:
"'Deixe seu oponerite dizer o que ele considera correto,
e responda com os argumentos da razão ..._A dis~ussão
vai servir para tóriJ.ãr Clãra a antimornia. A raZâo é
beneficiada". E descobre-se, ainda lembra Kant, que
o motivo das divergências, tantas vezes, não está na
substância, mas ·nos meios, noS processos-âe debate".
(Crítica da Razão Pura)
Foi o que aconteceu quando, n_esta Casa, sentaram-se homens e mulheres de cinema e começaram
a dizer seus problemas e suas queixas, a princípio agressivamente e, depois, com o espírito da colaboração
que os uniu no mesmo sonho: o de dar ao Brasil uma
política de cinema."
___
.
Assim, a se inferir pelo Substitutivo em análise, ternos
uma proposta capaz de tornar viável o iníciO de u~a TiõV-a
e, quem sabe, talvez definitiva fase para a indústria cmematográfica do País.
_ _ __
_
A começar pelo artigo primeiro, em princípio, o que
se objetiva é suprimir a tutela estatal do setor. O Executivo,
como se propõe, passa a exercer uma função de mero çoordenador da "condução da política econômica e cultural" de forma a "assegurar as condições de equilíbrio e de competitividade para a- obra audiovisual brasileira, estimular_ a sua
produção, distribuição, exibição e divulgação no Bras~l e no
exterior, colaborar para a preservação de sua memóna e da
documentação a ela relativa"._
.
_
Um segundo ponto a ser observado é a definição e classificação de obra audiovisual. Distingue-se, no Substitutivo, o
que seja obra cinematográfica, videofonográficã;--obra audio~
visual de curta média c longa-metragem e, ainda. obra audiovisual publicitária. Nesse rumo, a definiç3.o de obra audiovisual brasileira está em perfeita consonância com o disposto
no artigo 171, II, da Constituição Federal.
No que se relaciona ao estímulo às atividades audiovisuais, o SubstitutiVO j:)reVê- a açáo do Executivo na definição
dos procedimentos de redução de alíquotas dos impostos sobre
importação, sobre produtos industrializados e sobre op_erações
financeiras, -inclusive os relativos à remessa de rendimentos
decorrentes da exploração da obra audiovisual estrangeira
no País.

Domingo 15

9473

No artigo sexto se estabelece a competência do Executivo
para '"propor anualmente incentivos na área dos impostos
estaduais". Sem dúvida que esse dispositivo pode parecer uma
interferência indevida na autonomia das unidades da Federação. Porém, cumpre observar que, por ele, o Executivo apenas
"proporá", isto é, dentro da sua função de coordenador da
política nacional para o setor, o Executivo FederaLtraçará
rumos e se limitará à proposição de ação efetiva, no âmbito
dos Estados, de forma a favorecer a consecução dos objetivos
definidos.
Do mesmo modo, está prevista (art. 7°) a ação estimo~
lactara do Executivo no sentido de se propiciar a "associação
de capitãis nacionais e estrangeiros, ínclusive através de mecanismos de conversão da dívida externa" ...
Ressalte-se, também, a possibilidade assegurada aos rendimentos, oriundos de obras cinematográficas produzidas no
exterior, de beneficiar-se de vantagens fiscais. Para tanto,
nos termos da Lei no 4.131162, esses rendimentos, desde yue
investidos na cc-produção de obras cinematográficas bra:--i·
leiras, poderão beneficiar-se _do desconto integral devido (a1 t,
8').
Por outro lado, parece-nos oportuna a bem estruturad<-1
a proposta (are. 10 a 13) de instituição do Programa Nacional
de_ Cinema - PROCINE, com autonomia administrativa e
financeira.
Outro éleme-nto digno de registro e aplãuso é a previsão
de um Sistema de Informações e Controle da Comercialização
de Obras Audiovisú.ãis, de âmbito nacional, que "será elaborado, custeado e executado por entidades legalmente constituídas e representativas dos segmentos de produção, distribuição e comercialização de obras audiovisuais", todas da
iniciativa _privada.
_
_ _
_
Finalmente, afora uma série de medidas preventiva~ no
sentido de garantir uma indispensável proteção às obras nacionais, conforme preceitos inseridoS -n.-a·s disposições transitl'irias.
algumas como prazos de até dez anos, convém observar qttl',
pelo artigo 23, "as empresas públicas de serviços de radiPLllfusão de sons e imagens procurarão destinar 20% (vinte p1H
cento) do tempo de sua programação mensal à exibição de
ohras audiovisuais brasileiras de longa, média c curta-metragem e produção independente", o que, sem dúvida, significa um passo importante com vistas a assegurar e estimular
um dos setores mais_criativos da produção cultural.
Em suma, o Substitutivo- -nOS- pãrece de grande importância nesse instante da vida nacional. O tão sofrido cinema
nacional, ao que tudo illdica, está, agora, prestes a receber
os cuidados que de há muito necessita. Não de forma paternalista e, quase sempre, com reflexo do autoritarismo. Ao contr_ário, a nosso ver, com a aprovação c!~sta proposição, estaremos propiciando à índústria cinematográfica brasileira o ingresso na maíoridade responsável que, com certeza, há de
nos permitir, em breve, enquanto nação, a entrada e participação efetiva no reduzido núcleo de grandes produtores culturais do mundo.
.Por isso, Sr. Presidente, ainda _que com a rapidez do
tempo que foi reservado a esta Casa, votamos pela aprovação
-do proieto.
É ~o parecer, Sr. Presidente_.

Durante o Parecer do Sr. Pedro Simon, o Sr. Alexandre Costa, Jr Vice-Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides,
Presidente.

9474

Domingo 15

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer
conclui favoravelmente ao projeto.
_
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão
do projeto, em turno único.
Em discussão. (Pausa.)
O Sr• .Maurício Corrêa- Sr. Presidente, péço a palavra
· ··
·
para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Para discutir,
concedo a palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa.

ri)
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Para discutir,
concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Para discu·
ti r. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, s~s e _Srs.
Senadores, foi__ 4istribuído, agora, o projeto original da Câmara, com 32 artigos, s·obre o _q!lal acaba de_ falar o nobre Senador
Maurício Corrêa. No entanto, tenho em mãos o avulso com
a redação do vencído para o turno suplementar do substitutivo
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara.
O que vai- Ser vofado: ·o texto original ou o substitutivo
em segundo turno? Porque tenho esses dois proje-tos em mãos.
Acredito que o que vamos votar é a redação do vencido para
o turno suplementar do substitutivo do Senado ao projeto
de lei da Câmara. Mas, sendo assim, a observação do nobre
Senador Maurício Corrêa não tem acolhida nessa proposição,
porque, inclusive, só tem 14 artigos, enquanto o outro tem
32.
Gostaria: de saber o que vamos votar, Sr. P.residente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ A Presi·
dência e·scla_rece ao nobre Senador Nelson Carneiro que, ao
chegar a esta Casa,~ãPóS uma série de contatos com a_Câmara
dos _Deputados sobre a pauta para a votação do Congresso
Naci9nal, na_tarde de__hoje, a iniciar-se pela proposta orçamentária, já encontrou em curso a Ordem do Dia, aprovadas
algumas matérias, e agora sendo submetido ao exame do Senado Federal. favorecido pelo rito regimental da urgência b,
projeto "que -diSpõe sobre o controle de autenticidade de
cópias de obras audiovisuais, em videograma, postas em comércio", o Projeto de Lei no 132, da Câmara dos Deputados.
- O avulso i:stá sendo encaminhado às mãos de V. Ex~,
nobre Senador Neison Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO- Sr. Presidente, é o substi·
tutivo, a redação do vencido?
.. O SR. PRESIDENTE (Mauro iienevides)- Nobre Sena·
dor Nelson Carneiro, o substitutivo a que V. Ex• alude foi
apreciado durante a Ordem do Dia.
O que se discute, ag~ra, é o Projeto de Lei no 132, da
Câmara dos Deputados favorecido com o regime de u~gência
b. Foi isso o que ocorreu.
Se V. Ex~ desejar, a Mesa encaminhará a V. Ex~ o processo respectivo. -- -

O SR. MAURÍCIO CORRI::A (PDT- DF. Para discutir.
Sem revisao do orador)- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, confesso que não pude debruçar-me sobre esse projeto
para examiná-lo, inclusive as suas conseqüênciaS. Todavia,
pelo que pude verificar, trata-se de um projeto altamente
importante para esse setor:
Eu teria duas_ dúvidas que, na verdade, já fóiam sanadas,
mas que remanescem para uma correção futura, que quero
deixa;· registrada aqui.
A primeira diz respeito ao que estabelece b art. 9~ desse
projeto.
"Art. 9" Fica instituída a contribuição para o desenvolvimento da indústria audiovisual brasileira, composta de valores resultantes da aplicação de 5% -do
valor de cada contrato de produção de obra audiovisual
publicitária, a ser recolhida pelas produtoras de publicidade, para a expedição do certificado do prOdUto Orasileiro."
Isso quer dizer que, sobre cada produção, incidirá essa
contribuição de 5%. Mas o art. 22, ato contínuo, diz:
"Art. 22. A obra audiovisual publiCitária Importada só poderá ser veiculada no País após submeter-se
a processo de adaptação realizado por empresa produtora brasileira, de acordo com as normas que serão
estabelecidas pelo órgão competente." A combinação desse arf 22 com o ait. 9n dá-nos ã: certezã
de que o filme publicitário elaborado num país estrangeiro
será privilegiado_ em relação ao filme publicitário produzido
pela indústria nacional, porque os custos serão mais reduzidos.
Aquela empresa que for pagar os 5% pagará sobre o valor
da produção do contrato; mas aquele que veicular publicidade
importada de fora - é claro que _depois que o filme tenha
O SR. NELSON CARNEIRO- Sr. Presidente, não quero
se submetido a corrcções para o vernáculo ----: terá um abati- criar nenhum embaraço~ Ao contrário, tinha em mãos a Ormento por ser produzido no exterior. E esses filmes são produ- dem do Dia com o Pai'e_cer na 531 da -COmisSãõ- Diretora,
zidos em larga escala para o mundo inteiro.__ __
que dava uma redação diferente daquela que estava sendo
Quando a Marlboro, por ex~mplo, padroniza um filme examinada.
nos Estados Unidos, ele não é veiculado apenas no Br!!sil,
Por isso, fí(.}uei na dúvida quando o nobre Senador Maumas no mundo inteiro. De sorte que o custo fica muito mais rício Corrêa criticou um díspositívo que não figura no avulso.
barato. Portanto, a indústria da publicidade nacional sofre Agora, vejo que há outro texto, o do Projeto na 132, da
uma desvantagem com relação a isso.
_
- Câmara dos Deputados.
Porém, VOLI; apresentar futuramente uin~ pr6jétC! pa~á te"nO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) .,..-É o Projeto
tar corrigir essa distorção, no sentido de privilegiar a iri!=fUstrLa_·_ _ no 132, ã:pfàv3do -na- Câmara-dOs DepUtadoS- e remetido a
pul;Jiicitária itacioilal.
_
esta Casa, cujo Relator foi o nobre Senador Pedro Simon,
Não quero criar obstáculo, em nenhum instante, para
que proferiu o seu parecer.
a aprovação dessa matéria, dada a sua relevância. Assim,
O SR. NELSON CARNEIRO ...:. Sr: Presidente, acabei
com essa observação, encaminho favoravelmente.
de ouvir o parecer do nobre Senador Pedro Siinon. Trata-se,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Continua portanto, de um projeto que não figura na pauta.
em discussão. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Exato. H ou·
O Sr. Nelson Cã.rneirO- Sr. Pfesidfmte, peço a palavra ye uma__deçjs;iQ _do_ Pl_e_náiiu favoreCendo a mã.téria com o
p_~ra discutir.
- - -- ·rito regimental da urgência Teferida na alínea b.
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Con_s~dero, Sr, Pre_§idente, S~. Senadores, o cinema uma
das ar,tes de maiof importância para a história de um Povo.
Sª-bew_QS o guanto çjnemas,_Çe alta q_ualid~de, comq o francês,
o italiano, têm tido o apoio considerável, para que produções
de alto nível possam ser feitas. Muitas vezes, um filme, quando
muito bem feito, é capaz de ter extraordinário impacto sobre
a vida das pessoas, inclusive com capacidade de transformá-las
pela história que apresenta, pelo seu conteúdo.
Seria muito importante, pois, que o talento dos diretores
de cinema, já comprovado, como de extraordinários artistas,
hoje consagrados pelo povo brasileiro, e que, muitas vezes,
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, infelizmente, nas novelas se apresentam nas redes brasileiras de televisão
eu havia me ausentado. rapidamente do Senado quando foi com tanto sucesso, seria muito importante, repito, que pudes~
votada a urgência. Mas eu gostaria, se possível, de fazer uma sem ter toda a condição de se apresentarem, com maior fredeclaração, antecipando o meu voto, j~_ que _a matéri~ está qüência, tanto no teatro quanto em produções cinematográficas.
em discussão.
--- -A-Sslffi, na medida em que- diversos -diretores de dilema;
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- V. Ex• pode como Arnaldo Jabor, Luiz Carlos Barreto e tantos outros,
discutir o projeto. Quanto ã declaração de voto, V. Ex• poderá têm expresso a sua opinião relativamente ã importância deste
formalizá·la c enviar à Mesa, que a aceitará, nos termos regiprojeto, nós queremos ressaltar que, embora fosse importante
mentais.
termos mais tempo para discuti~lo, seria id.eal que pudéssemos,
Agora, para discutir a proposição, concedo a palavra a
aqui, também, discutir certos aspectos relativamente a todo
V. Ex~ para que a_Casa o ouça com a atenç_ão ele S~IT!pre.
o processo de distribuição de cópias de produções cinemato~
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB - BA. Para dis- gráficas, bem como de cópias para o sistema de vídeos. A
cutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, como _se indústria de videocassetes é uma das que mais tem crescido
trata de um projeto da mais alta importância, não tenho condi- no Brasil. Em todas as cidades vemos multiplicarem-!'c aS
ções de votá-lo por desconhecer o seu conteúdo, já que não lojas que alugam e vendem filmes em videocassetes. Obvíaé possível fazer com -que ele passe pelas comissões para que m~nte, há u~a preocupação com respeito aos direito~ autohaja uma discussão mais ainpla, pois"nô·regime de urgência rais, que corresponde ao pagamento daqueles que se empeurgentíssima eu tenho apenas dois minutos e meiO parã falar nham na realização não só dos filmes, seus diretores e produe sou o único do meu partido a poder fazê-lo.
tores, bem como dos artistas. Considero importante a forma
Então, veja V. Ex•, não há condição de se examinar de garantir os direitos autorais, e isto está previsto. Mas aqueum projeto dessa importância, numa votação nesse_ rito de les que distribuem essas fitas gostariam de ter tido a oportuurgência urgentíssima.
_
_
nidade de dialogar melhor com o Congresso Nacional sobre
Por isso, vou encaminhar à Mes(l, no m-õmento oportuno, este tem ii. -uma declaração de voto, e já peço que considere ·a minha
Há ainda uma preocupação importante, Sr. Presidente,
abstenção.
pois observo neste projeto de lei que há estímulos na forma
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A Mesa re- de incentivos fiscais muito significativos, inclusive para Qs progistrará a posição de V •. &c.~ e acolherá a sua declaração de dutores, os distribuidores estrangeiros-. Os arts. 8' e 45 da
Lei N' 4.131, de 3 de setembro de 1962, por este projeto
voto, formalizada nos termos regimentais.
de lei, passam a vigorar com a seguinte redação:
Prossegue a discussão .da _m_até_r_i~. _
_
_
Para discutir, concedo a palavra ao nOti!e Senã.dor Eduar~
''Art. 45. Os rendimentos oriundos de obras_cinedo Suplicy.
matográficas estrangeiras, em qualquer suporte ou
meio de difuSão, poderão beneficiar~se do desconto
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para discutir.
integral do imposto devido, desde que o contribuinte
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Senador Ma_uro
invista esta importância na co-produção de obras cineBenevides, Srs. Senadores, considero este projeto de grande
matográficas brasileiras.''
importância pa-ra a- história do cinema brasileiroJ .especialmente depois de termos ço_nhecimento, ressaltado no p_arecer
E eu queria ressaltar, Senador Pedro Simon, só este. as~
lido e aqui expresso pelo Senador_ Pedro Simon, de coroo pecto. Diz o art. 45: "Os rendimentos oriundos de obras cinea indústria cinematográfica brasileira, que produziu nos anos matográficas poder~o ser canaliz_ados para obras cinemato50, 60 e nos anos 70, em especial, filmes de excepcional quali- gráficas brasileiras ... ", imagine, se porventura, houver algum
dade e que poderia ter na sua inter-relaçã_Q_com as redes veto do Presidente da República, com respeito a esta lei,
de televisão brasileira um avanço excepcional, gradativamen- de tal forma que aquela parte de estímulos, aqui destinados
te, ao final dos anos 80 e nestes quase dois anos de Governo à produção cinematográfica brasileira, Com o veto, ficariam
Fernando Collor de Mello, _os principais produtores, diretores apenas os diversos estímulos para os distribuidores e produdo cinema brasileiro praticamente involuíram. Parece que não tores estrangeiros.
puderam mais fazer outra coisa senão ~e: cl_e_dic~em a _filJ.!l~~s
S.e porventura isso vier a ocorrer, obviamente, estaríamos
de natureza publicítáriã.; alguns trabalhando na televisão, ou- aqui vendo frustrados os esforços, o empenho daqueles que
tros, grandes heróis, conseguindo produções cc-patrocinadas nos solicitam o apoio a este projeto, porque irá beneficiar
com produtores estrangeiros. Houve algumas ex-ceçôes,.como a produção do cinema nacional.
o esforço de alguns produtores, de diretores nacionais. Porém,
Assim, Sr. Presidente, eu queria ressaltar o cuidado que
o que se vê é um declínio considerável da produção de filmes. devemos ter com respeito a isto - e o Senador Alexandre

O SR. NELSON CARNEIRO- Sr. Presidente, peço_ desculpas por ter interrompido os trabalhos, mas queria estar
consciente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidesj -:::-~Claro. V.
Ex~ é dos Senadores que examina detid.amente a Ordem do
Dia da Casa e os seus votos são sempre aqui proferidos com
imensa responsabilidade, o que ocorre _tanto _nas co_missões
como no plenário. PortantO, a intervenção de V. Ex! e procedente e os esclarecimentos foram estes agora tran-Smitidos
pela Mesa.
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Costa tem tido grande. empenho neste projeto ___,;para-ressaltar
e chamar a atenção para aqueles que, no Palácio do Planalto,
estão a analisar este projeto, para que não venham a recomendar qualquer veto que possa prejudicar a ínáústria-Ciriematográfica brasileira.
Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.
O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidenté,-p-êÇõ a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Chagas Rodrigues para discutir
-a matéria.

II)
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que este projeto não tenha passado, por exigüidade de prazo,
pelas comissões competentes do Senado, a despeito disso,
em fac~ da importância do projeto e das manifestações aqui
oUvidas, eu, com essas ressalvas, vou aprovar a proposição.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Continua
em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.

O Sr. Fernando Henrique Cardoso -Sr. Presidente, peço
a
palavra
para encaminhar a votação.
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSbll..:... PI. !'ara discuO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
tir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
está em discusSã(J o Projet() de Lei da Câmara n 9 132/91 de a palavra ao nobre Senador Fernando Henrique Cardoso.
iniciatiVa-do Seiihor Piesideflte da República, que dispõe soO SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB bre o controle de autenticidade de cópias de obras audiovisuais SP. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)em videograma postas em comércio~ e,_ evidentemente, dá Sr. Presidente_, Srs. Senadores, não quero me alongar porque
outras providências.
os· argumentos já foram aqui expedidos; aqueles que dizem
Sr. Presidente, CIP: piincípio estamos de acord() com o respeito à importância da lei - o Sr. Senador Pedro Simon
projeto, apesar de tratar-se de matéria complexa, da maior foi o primeiro a destacar e a opinião de S. Ex' é sempre
importância e de termos d~ apreciá-lo em tempo muito exíguo.
ouvida por todos n6s com todo o respeito. Além de S. EX\
O cinema, como outra qualquer manifestação de arte,
o Sr. Senador Eduardo Suplicy e, agora, o Sr. Senador Chagas
deve ser estimulado, mas para estar a serviço da educação
Rodrigues, do meu Partido, ponderaram num ou noutro item
artística e do desenvolvimento cultural do nosso povo, não eventuais desvios que poderão ocorrer.
apenas para proporcionar lucros e ganhos a grupos privile- __
Sabem V. Ex~s que isto ocorre em todas as leis. Nenhuma
giados.
lei é, em si mesma, garantia de uma perfeição. Mas nós estaAprovarei o projeto, que já teve pronunciamento favorá~ mos convencidos - e foi esta a opinião expressa por todos,
vel da Câmara dos Deputados e, aqui, recebeu parecer igual- mesmo aqueles que fizeram alguns reparos justos- de que
mente favoráVel do nobre Senador Pedro Simon e manifes- esta lei é um passo adiante. De modo que o PSDB vota a
tação no mesmo sentido da parte de outros Srs. Senadores. favor. (Muito bem!)
Mas, tenho algumas dúvidas sobre determinados artigos do
O Sr. Humberto Lucena ~_§r. Pre_sidente, peço a palavra
projeto.
_
Estou lendo aqui, Sr. Presidente-, a matéria-que- foi distri- para encaminhar a votação.
buída, que é o projeto, e, ao que parece, não recebeu emen·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
das. Sobre este projeto, o nobre Senador Eduardo Suplicy a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena.
também já se pronunciou favoravelmente, entre outros Srs.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para enca·
Senadores. Mas o art. 69 da proposição diz:
nifuhar a votação.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, creio
"0- Poder Executivo proporá anualmente incen- que devemos saudar com euforia as últimas iniciativaS tomadas
tivos na área dos impostos estaduais que sejam conside- pelo atual Governo no que tange à cultura.
rados necessários para o desenvolvimento da indústria
Há poucos dias tivemos, aqui, praticamente_, a '!Procação
audiovisual brasileira."
de Projeto de Lei que vai significar i -reediç3:0 da chamada
Que o Poder ExecutivO tome as providências neçessárias Lei Sa!ney, qu"e instituiu incentivos à cultura com resultados
na área tributária de sua competência, muito be-11!-_· Mas vamos satisfatórios durante cerca de três anos. O ex-Presidente da
votar uma lei que é uma lei federal, uma lei _da Uni4o, que República, no dia em que votamos essa matéria, teve a oportudetermina, no art. 6~, que 6 Poder Executivo proporá anual- nidade de salientar que, durante esse período, houve uma
mente incentivos na área dos impostos estaduais. Que se en- inversão de recursos, por Conta dos incentiVos estabelecidos
tende por "proporá"? Não podemos invadir a competência naquela legislação de cerca de 40 milhões de dólares em favor
da cultura.
tributária dos Estados.
Agora, o Congresso ~acional aprecia, em fase final, o
Pediria a atenção apenas para o art. 151, inciSo-III, da
projeto de lei que dispõe sobre o controle de autenticidade
ConstituiÇão, que passo a ler:
de cópias de audiovisuais e em videogramas postas em comér"Art. 151. É vedado à União:
cio, visando, justamente, estimular produções culturais nota•• "• ••' ",.,
•' .·••
• .. > .-••
• ••••
darnente relacioil{ldas com o cinema.
III -instituir isenções de tributos da competência
Louvo o trabãlho desenvolvido pelo nobre Senador Pedro
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios."
Simon, como relator da matéria, que há poucos instantes no
No projeto, não se fala expressamente em isenção de seu pronunciamento destacou as linhas básicas da proposição
tributos, mas em proposta de incentivos D<;I área dos impOstos que merece a aprovação do Senado.
S. Ex~ afirmou que, "em primeiro lugar, estará o turismo
estaduais. Esses incentivos, em última análise, se traduzirüiin,
ao que tudo indica, em isenções.
C01li um faturamento de 300 bilhões de dólares ao ano, enquanCom esses reparos, Sr. PreSidente, e l:amentando não to a indústria cultural estará disputando, com o petróleo e
ter tempo para exarrilriatsuiicieiilemenfe a matéiia, que tra- a-iiiâústria automobilística, o segundo e o terceiro lugares
mi ta em regime de urgência, e lamentando profundamente _em termos de negócios dessa natureza no mundo".
u~.-_...._._.
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E mais:
"Na ponta do processo da indústria cultural, encontra-se o audiovisual (cinema, televisão, disco, programas de computadores e telemática), coja:dfra;hoje,
já ultrapassa duzentos bilhões de dólares."
Mas, o que é importante salientar, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, corno S. Ex~ proclamou, é que o Profeta de Lei
n" 5, de 1991, c 205, de 1991, "tem corno objctivó recolocar
o Brasil na rota_ do audiovisual, recuperando sua vocação
e sua capacidade de produzir ftlmes de cinema, programas
de televisão de maneira diversificada e de forma competitiva,
afirmando sua presença nos mercados interno e externo, garantindo, assim, a presença dos sons e das imagens brasileiras
nesse importante espaço do audiovisual.
O presente substitutivo visa dotar a inegável vocação e
o inesgotável talento de nossos artistas, técnicos e produtores
de mecanismos modernos, eliminando, o máximo possível,
o paternalismo es_tataL
Desejo lembrar, aliás, que o cinema_ brasileiro progrediu
bastante nos últimos tempos, tanto que vem sendo premiado
em Festivais Internacionais como o de Cannes, com produções
extraordinárias do ponto de vista artístico e cultural que sensibilizam o mundo inteiro. O cinema brasileiro começa a inse-rir-se, realmemte, no cenário internacional.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, no instante em que falo
em nome do PMDB, para apoiar o parecer do nobre Senador
Pedro Simon, quero homenagear, de modo especial, todos
aqueles que têm se dedicado, há algum tempo, ao trabalho
de expansão do cinema_bra_sHeiro, como uma das formas de
expressão da cultura nacional. Nesta hora_em_que nossos padrões culturais estão sendo agredidos pela importação, para
a televisão e para o cinema, de produções estrangeiras que
não têm nada a ver com a nossa cultura, temos que dar esse
apoio e esse estímulo ao cinema brasileiro. Os produtores,
os diretores e os artiStas, de modo geral, merecem, portanto,
a homenagem e os aplausos do Senado e do Congresso Naciow
nal.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!.)
1

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Prossegue
o encaminhamento de votação. (Pausa.)
Encerrada a fase de encaminhamento, passa-se à votação.
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo, permaneçam
sentados. (Pausa.)_
Aprovado.
O Sr. Jutahy Magalhães- Com a minha abst_~nçã,Q_,_ Sr.~
Presidente, de acordo com a declaração de voto que encaminhei ã Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Registrada
a abstenção do Senador Jutahy Magalhães, que já formalizou
a sua declaração de voto junto à Mesa.
É a seguinte a declaraÇão de voto:
DECLARAÇÃO DE VOTO
Exatamente por reconhecer a importância deste Projeto,
abstendo-me de votar em razão de estar sendo votado em
regime de urgência urgentíssima, o que n~o dã cóildições de
ser examinado nas Comissões, nem ser sUbmetíd03 uma discussão mais ampla.
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ComO tenho feito em casos anteriores, abstenho-me de
votar.
Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1991. - Senador
Jutahy Magalhães,

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A matéria
vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 132, DE 1991
(N• 5/91, na Casa de origem)
Dispõe sobre o controle de autenticidade de cópias
de obras audiovisuais em videograma postas em comércio.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. to Caberá ao Poder Executivo, observado 0 disposto nesta lei, através dos órgãos responsáveis_ pela condução
da política económica_e cultural do País_, assegurar as condições
de equilíbrio e de competitividade para a obra audiovisual
-brasileira, estimular sua produção, distribuição, exibição e
divulgação no Brasil e no exterior, colaborar para a preservação de sua memória e da documentação a ela relativa, bem
como estabelecer as condições necessárias a um sistema de
informações sobre sua comercialização.
Art. 2o Para os efeitos desta lei, entende-se que:
I_ obra audiovisual é aquela que resulta da fixação de
imagens, com ou sem som, que tenham a finalidade de criar,
por meio de sua reprodução, a impressão de movimento, iodependentemente dos processos de sua captação, do suporte
usado inicial ou posteriormente para fixá-las, bem como dos
meios de utilizados para sua veiculação;
II_ obra audiovisual de produção independente é aquela
cujo produtor majoritário não é vinculado, direta ou_indiretamente, a empresas concessionárias de se_rviçP.S de radio.difusão
e cabodifusão de sons e imagens em qualquer tipo de transmissão;
III- obra audiovisual cinematográfica ou obra cinematogl_'áfica é aquela cuja _matriz original é uma película com
emulsão fotoss~m;ív~I ou com emuls~o magnética com definição equivalente ou superior a 1.200 linhas;
IV- obra audiovisual videofonográfica é aquela cuja
matri:?: original de reprodução é uma película com emulsão
magnética ou sinais eletrónicos digitalizados;
V- obra audiovisual de curta-metragem é aquela cuja
duração é igual ou inferior a 15 mimftü"s;
VI -obra audiovisual de média-metragem é aquela cuja
duraÇão é superior a 15 minutos e inferior a 70 minutos;
VII- obra audiovisual de longawmetragem é aquela cuja
duração é superior a 70 minutos.
VIII -obra audiovisual publicitária é aquela que veicula
mensagem comercial ou institucional, independentemente de
duração ou suporte.
Art. 3" Obra audiovisUal brasileira é aquela que atende
a um dos seguintes requisitos:
I -ser produzida por empresa brasileira de capital naciow
nal, conforme definida no art. 171, II, da Constituição Federal.
II- ser realizada, em regime de co-produção, com emw
pres~s de outros países ..
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Parágrafo único. A obra cinematográfica brasileira será
fornecido Certificado de Produto Brasileiro, expedido pelo
órgão responsável do Poder Executivo.
Art. 49 A produção no Brasil de obra audiovisual es~
trangeira deverá ser comunicada ao órgão próprio do Poder
Executivo.
.
_.
Parágrafo único. A produção de obra audiovisual estrangeira no Brasil deverá realizar-se através de contrato com
empresa produtora brasileira de capital nacional e utilizar,
pelo menos, um terço de artistas e técnicos brasileiros.
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Parágrafo único. O não-fecolhimento da taxa de que
tra_:ta este artigo, além dÇ! _sujeitar o_ infrator a penas regulamentares e de apreensão da obra, implicará o posterior pagamento de multas não superiores a 5% por mês de atraso,
além da correção dos valores_ pelos índices oficiais.
CAPÍTULO !II
Do Programa Nacional de Cinema - PROCINE
Art. 10. Fica instituído o Programa Nacional de Cinema - PROCINE, com a finalidade de:
I - financiar a produção audiovisual brasileira, através
do estabelecimento de linhas especiais de crédito, em condições especiais;
CAPÍTULO n·
II -estimular a produção, distribuição e exibição de obra
Do Estímulo lls Atividades Audiovisuais
" audiovisual de natureza cultural;
Art. 51' O Poder Exe-cutivo, atfavés de seus órgãos comIII- assegurar a preservação e a divulgação da memória
petentes, definirá anualmente:
audiovisual;
_
I - a redução de alíquotas dos Impostos sobre ImporIV- apoiar a participação audioviSual br:isileíra em festitação, sobre Produtos Industrializados e sobre Operações Fi- vais, mostras e feiras internacionais, bem como a realização
nanceiras, que incidam sobre a compra de equipamentos e de eventos e premiações semelhantes no País;
respectivos acessórios e sobresSalentes, material de consumo
V- conceder prêmios a obra audiovisual brasileira e
e outros insurnos, para utilização por produtores, distribui- eventuais adicionais de renda;
dores, exibidores, laboratórios de processamento, estúdios
VI- apoiar a pesquisa, o aprimoramento tecÍloló-gico
de imagem e som e de reprodução de obras audiovisuais;
e a formação de mão-de-obra;
II- a redução de alíquota do Imposto sobre Operações
VII -realizar outras atividades que sejam consideradas
Financeiras incidentes sobre a remessa de rendimentos decor- importantes para o desenvolvimento das atividades audiovirentes da exploração da obra audiovisual estrangeira-no P.ãís, suais.
em qualquer suporte ou meio de difusão.
_
Art. 11. O Procine gozará de autonomia administrativa
Art. 6~ O Poder Executivo proporá anualmente incen- e financeira, e terá como receita:
tivos na área dos impostos estaduais que sejam considerados
I - dotação orçamentária da União;
necessários pata o desenvolvimento da indústria audiovisual
II- a Contribuição para o DesenvOlvimento dei IndúStria
brasileira.
Audiovisual Brasileira, as taxas e multas previstas nesta Lei;
Art. 7" O Poder Executivo estimular~ a a_~SiÇ>ci~ção de
.m-o produto de operações de créd~~o;
capitais nacionais e -eStrangeiros, inClusive através_ dos mecaIV- empréstimos, auxilies, sUbvenções e doações;
nismos de conversão da dívida externa, para o financiamento
V- receitas operacionais;
a empresas e a projeros voltados para as atividades mencioVI- o saldo apurado em balanço, resultante da liquidanadas no art. 1~ desta Lei.
ção ·da Embrafilme- Distribuidora de Filmes S/A;
Parágrafo únicO. Os depósitos em nome de credores
VII -outras receitas·-eventuais.
estrangeiros á ordem do Banco Central-serãO- liberados pelo
Art. 12. O Procine será gerido por uma Comissão Curaseu valor de face, em montante a ser fixado pelo Banco Cen- dora de 11 membros, que incluirá um representante do Ministral.
tério da Economia, Fazenda e Planejamento, todos com manArt. 8' O artigo 45 da Lei 4.131, de 3 de setembro dato de um ano, renovável por duas vezes, designados pelo
de 1962, passa a vigorar com a seguinte ..tedação:
Presidente da República ou pela autoridade por ele delegada,
"Artigo 45. Os rendimentos ·Ôriundos de obras cio:_ que o presidirá.
.
. .
__ Parágrafo único. Seis membros da Comissão Curadora
nematográficas estrangeiras em qualquer suporte ou
meio de difusão poderão beneficiar-se do desconto inte- serão designados, após audiência de entidades de caráter nagral do irn posto devido, desde que _9 contribuin~e invista cional, representativas das atividades audiovisuais de produesta importância na co-prod"ução de obras cinemato- ção, distribuição e exibição cinematográfica, distribuição e
locação de obras Y!deofonográficas, autores, e das locadoras
gráficas brasileiras.''
de
obras videofOnográficas.
9
§ 1 O contribuinte que optar pelo benefícío previsto
Art. 13. O Poder Executivo baixará Regulamento que
neste artigo estará obrigado a depositar o valor do desconto
disporá sobre as atividades e a administração do Procine,
em conta especial no Banco do Brasil.
§ 2cy Os recursos provenientes do desconto previsto nes- no prazo de 90 dias da promulgação desta Lei, podendo autote artigo que não forem comprometidos no prazo de cento rizar a requisição de funcionários para sua administração, e
e oitenta dias, a contar da data do depósito, serão automati- não autorizando a nomeação ou contratação de pessoal permacamente tranferidos, com seus eventuais ganhos financeiros, nente.
para o PrOgrama Nacional de Cinema, de que trata esta lei.
CAPÍTULO IV
Art. 9"' Fica instituída a Contribuição para o DesenvolDo Sistema de Informações e Controle da
vimento da Indústria Audiovisual Brasileira, composta devaComercialização de Obras Audiovisuais.
lores resultantes da aplicação de 5% do varor de cada contr~to
Art. 14. O Sistema de Informações e Controle da Code produção de obra audiovisual publicitária, a ser recolhida
pelas produtoras de publicidade para expedição do Certificado mercialização de Obras Audiovisuais, de âmbito nacional.
será elaborado, custeado e executado por ·entidades legal-:
de Produto Brasileiro.
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mente constituídas e representativas dos_Segmentos de produ- gatória no país, até o_ limite de seis cópias, em qualquer formação, distribuição, exibição e comercialização de obras audiov_ito ou sistema.
suais, tendo em vista sua exatidão, aperfeiçoamento e desenArt. 22. A ·ohril audioVisual publicitária importada só
poderá ser veiculada no País após submeter-se a processo
volvimento tecnológico.
Art. 15. O Sistema de Informações e Controle de Obras de adaptação realizado_ por empresa produtora brasileira, de_
acordo com as normas que serão estabelecídas pelo órgão
Audiovisuais, na atividade cinematográfica, será elaborado
e custeado pela iniciatiVa privada por meio de exibidores, competente.
Art. 23. _As erilpresas públicas de __serv_iços de_ ~adiodi_
distribuidores e produtores.
Parágrafo único; O _sistema a que se refere este artigo
fusão de sons e imagens procurarão destinar 20% (vinte por
será gerenciado e operado pela atividade de exibição com · cento) do tempo de sua programação mensal à exibição de
a fiscalização dos agentes da distribuição e da produção cíneobras audiovisuais brasileiras de longa, média e curta-mematográficas. tragem, áe pfõaUçâo independente.
Art. 16. Toda sala _ou espaço de exibição pública destiArt. 24. Ficâ. instituído o depósito obrigatório, na Cine~
nada à exploração de obra cinematográfica em qualquer supor- mateca Brasileira, de cópia de obra a_udiovisual brasileira que
te deverá, obrigatoriamente, utHizar o siste~a de coi!_trole~_ resulte da, utilização de recursos çlo Prqcine ou_ que por ele
de receitas de bilheteria, constituído pelo ingresso padroni- tenha sido premiada.
zado em forma de bobina para máquina registradora, _talonário
Parágrafo único. O órgão corripetente do Poder Execu~
ou outro processo que venha a ser desenvolvido, sendo ainda
tivo poderá credenciar_ outros arquivos ou cinematecas, púhliobrigatório o uso do borderó padronizado. conforme o modelo
cos ou privados, para o cumprimento do disposto neste artigo.
aprovado por órgão competente do Poder Executivo. Art. 25. -ACinematecaBrasileira ou a entidade credenParágrafo único. Os borderós padronizados, devida- ciada poderá solicitar o depósito de obra audiovisual brasileira,
mente preenchidos, deverão ser remetidos semanalmente pc- por ela considerada relevante para a preservação da memória
los exibidores aos distribuidores e aos produtores das obras cultural.
-:.Parágrafo único. A cópia a que se refere este artigo
cinematográficas audiovisuais.
Art. 17. As cópias das obras audiovisuais videofono- deverá ser fornecida em perfeito estado e será adquirida pelo
gráficas destinadas à venda, cessão, empréstimo, permuta,
pr~ço de custo de sua reprodução, s6 podendo ser utilizada
pela própria cinemateca ou entidade credencíãda em atividalocação ou_ exibição, com oU sem fins lucrativos, bem. como
as _obras audiovisuais publicitárías, deverão conter em seu des .culturais, sem fins lucrativos.
suporte físico, de forma indelével e irremoyível, a ide_ntifi_caçã_o .
Art. 26~ _O Poder Executivo proverá o órgão compedo detentor do direito autoral n_o Brasil, com todas as informa- tente para a execução· e implementação desta Lei dos meios
ções que o identifiquem, co-nforme niOdelo aprovado pelo e recursos necessários para o seu fiel cumprimento.
órgão competente do Poder Executivo.
..
-~ _
Art. 27. ReVogam-se as Leis n1- 5.770, de 21 de dezemParagráfo único. O Sistema de Informaçõe_s e Controle b_ro de)971; 5,848, de 7 de dezembrode 1972; 6.281. de
das Obras Audiovisuais na atividade videofonográfica será 9 de dezembro de 1975; os Decretos-Leis n•' 43, de I~ de
custeado, gerenciado e operado pela ativ1dade de distribuição
novembro de 1966; 483, de 3 de março de 1969; 603. de
e locação de obras videofonográficas, com a_ fisCalização_ dos_ 30 de maio de !969; 862, de 12 de setembro de 1969; 1 )95,
agentes da distribuição e da produção cinematográficas.
de 22. de dezembro de 1977; 1.741, de 27 de dezembro de
Art. 18. As entidades responsáveis pelo Sistema de_ In1979; 1.991, de 15 de_ dezembro de 1981; 1.900, de 2_1 de
formações e Controle da Comercialização de Obras Audio- dezembro de 1981; e as disposições em contrário.
visuais emitirão relatórios e divulgarão estatísticas, _que deveCAPÍTULO VI
rão ser encaminhadas ao órgão competente do Poder ExeDisposições Transitórias
cutivo.
__
.
Art. 19. É obrigatório o- iegistr~ d~s ~~ntratos d~ proArt. 28. As pessoas jurídicas tril;utadas com base no
dução, cessão dos direitos de eXploraçáo comercjal, impor- lucro real poderão depreciar, em vinte e quatro quotas mentação e exportação de obras audiovisuais em qualquer suporte sais, o custo de aquisição ou construção de máquinas e equipaou veículo, no órgão competente.
mentos adquiridos entre 19 de janeiro de 1992 e 31 de dezemArt. 20. Inclui-se no art. 178 do Decreto,Lei.n' 7 .903, br? de 1993, utilizados pelo adquirente para exibição, produde 27 de agosto de 1945, o seguinte incisO:
ção, ou- de laboratórios de imagens ou de estúdios de som
"XIII- vende, aluga ou utiliza, sob qualquer forma, com para obras audiovisuais.
intuito de lucro, direto ou indireto, obras audiovisuais com
Art. 29. Por um prazo de dez anos, as empresas proviolação do direito autoral."
prietárias, locatárias ou arrendatárias de salas, espaços ou
locais de exibição -pública comercial exibirão obras cinematográficas brasileiras,_ de longa-metragem, por determinado núCAPÍTULO V
- mero de dias, que será fixado anualmente por decreto- do
Disposições Finais
Poder Executivo.
§ 1o A exibição de obras cinematográficas brasileiras
Art. 21. Os serviços réCriítos de copiagem e reprodução · far-se-á proporcionalmente, no semestre, podendo o exibidor
de matrizes de obras cinematográfiCas, que se destinem â antecipar a programação do semestre seguinte~
exploração comercial no mercado brasileiro, deverão ser exe- § 29 A aferição do cumprimento do disposto neste articutados em laboratórios instalados no País.
g~ f~r_-~e-á s_emestralmente por árgão design~do pelo Poder
Parágrafo único. As q~ras cine~_a~og_ráfica_s_ ~Str~!lg_e}-. ~~_ec_l!ti~o! _____
---~
_
-. ·---· - ______ -- -- ras conSideradas de importante interesS.e_ áitíStiéó"pi!lO-ói"gão-_§ 3~ O rião~Culnprlmento da obrig<ltOrie_dade_de-qUe tracompetente estão dispensadas da eXigência- d~_ copiagem obri-_ ta este artigo sujeitãrá O_infrator a uma- multi corresPondellte
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ao valor de 10% da renda média diária de bilheteria, apurada
no semestre anterior à infração, multiplicada pelo número
de dias em que a obrigação não foi cumprida.
Art. 30. Por um prazo de dez anáS, as empfeSas de
distribuição devídeo doméstico terão, entre seus títulc;>s ~ísp~·
níveis, obrigato-riamente, um percentual de obras audiOVIsuais
cinematográficas e videofonográficas brasileiras. _
_
§ 1\' O percentuaf a que Se refere este artigo será fixado
anualmente por decreto do Poder Executivo, ouvidas as entidades de caráter nacional representativas das atividades de
distribuição, produção e comercialização de obras audiovisuais
cinematográficas e videofonográficas, que devem P'l:anifestar
unanimemente sua concordância com o percentual fixado.
§ 29 O não-cumprimento da obrigatoriedade de que trata este artigo sujeitará o infratOr a uma multa correspondente
ao valor médio, aferido pelo órgão competente do Poder Ex~
cutivo. das obras brasileiras não adquiridas para o curnpnmento do dispo-sto neste artigo.
-- . _
Art. 31. Os investimentos realizados através do mercado de capitais, reconhecidos pela Comissão de Valores Mobiliários, na produção de obras cinematográficas, excetuadas
as de caráter publicítário, e na constituição df: empresas de
produção ou seu financiamento, poderão ser integralmente
abatidos do imposto de renda devido, durante os exercícios
fin-anceiros dos próximos dez anos, não podendo exceder,
no caso de pessoa jurídica, de 5% do valor do imposto de
renda devido, e de 10%, no caso de pessoa física, observados
os limites da legislação específica. _ _
_
Art. 32. Esta lei entra em vigor -n-a data de Sua publicação e deverá ser re-gulamentada pelo Poder Executivo no
·
prazo de 90 dias.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - I;m sessão
extraordinária realizada no dia 12 último, o Senado· Federal
elegeu, de acordo com as indicações das Lideranças, a Comissão Representativa do Congresso Nacional que exercerá mandato no período de 17 de dezembro de 1991 a 14 de fevereiro
de 1992.
No entanto, esta Presidência recebeu, do nobre SenadorNey Maranhão, Lfder do PRN, ofício solicitando a substituição do Senador Aureo Mello pelo Senador Rachid Saldanha
Derzi. corno titular daquela Comissão.
Passa-se à votação do nome do Senador Rachid Saldanha
Derzi, em substituição ao nome do Senador Áureo Mello. _
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Senador Rachid Saldanha Derzf passa a integrar a
Comissão RePresentativa do Congresso Nacion~l.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência informa à Casa que se acham inscritos para falar os
Srs. Senadores Wilson Martins, D_irceu Carnei"ro, Eduardo
Suplicy e Beni Veras. Todos estão com a ins_crição garantida.
Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena,
que falará pela Liderança.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho
a esta tribuna em nome do meu Partido, o PMDB, fazer,
perante a Nação, uma denúncia extrernam.ei_Ite grave_ e alertar
a consciência nacional pãra o problema do cólera, para a
displicência, para não falar na incúria, na desídia e na irresponsabilidade das autoridades sanitárias. Expresso a revOlta nacional em face deste grave problema.
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Há mais de um ario, o cólera entrou na América do
Sul através de um surto epidémico no Peru. Todos sabíamos
que era impossível não chegar ao Brasil. Teríamos, então,
que tomar as providências antecipadas, para que este fato
não tivesse conseqüências trágiCas. No mundo inteiro, há um
estado de alerta contra o cólera.
Os primeiros casos no território brasileiro foram em Tabatinga. O Governo utilizou-os quase que para proclamar, com
alegria, que o Brasil já estava na área do cólera. Mas não
tomou nenhuma providência que pudesse _contê-lo nos limites
das nossas fronteiras, evitando que tivesse a gravidade que
passa a ter neste instante.
Agora o cólera chega ao Brasil com uma violência inusitada. A situação é de extrema gravidade._ A Amazónia tem
12% das reservas de água doce da face da terra. Toda ela
é cortada de rios. Estamos tendo a contaminação dessas águas
e dessas populações ribeirinhas. É uma catástrofe. Coritamínados os rios brasileiros, o cólera será problema para d~cadas.
Iremos pagar muito no futuro pela incúria do presente.
Quando o vibrião apareceu no Peru, e sabíamos que ele
atingiria o-Brasil, o próprio Ministério da Saúde fez uma
publicação recomendando: a) vigilância epidemiológica e sanitaária: b) saneamento: c) comunicação social: d) diagnóstico
laboratorial: e) tratamento.
Disse: "A maioria dos casos de cólera pode ser tratada
nas unidades de saúde existentes que dispuserem de produtos
necessários á reidratação. Se tais recursos não estão disponíveis, -é necessário estabelecer -instalações para tratamento
emergencial". São palavras do "Governo do Brasil".
E disse mais: "O tratamento é simples e eficaz e consiste
em repor prontamente, por via oral e/ou intravenosa, os líquidos e eletrólitos perdidos ... " São palavras do "Governo do
Brasil".
Pois bem. Um ano se passou, e nada se fez. 0- cólera
chega ao Amazonas, de Tabatinga a Belém e Macapá, e os
hospitais e unidades sanitárías não têm nada para receber
os doentes, que estão se amontoando nos corredores.
Hoje, estão à dispOSiçãO da-hU:nlanidade recursos científicos que poderiam evitar, sem dúvida, que isso acontecesse
no Brasil. Mas o que ocorreu? O Governo não tomou nenhuma providência efetiva.
Em primeiro lugar, teríamos que ter alertado a população, há bastante tempo, sobre hábitos de higiene pa~a eVitar_
a contaminação. Essas cariipiiiihas deveriam ser campanhas
de massa, de mobilização de toda a consciência nacional. Isto
não foi feito. O Governo limitou-se apenas a fazer alguns
pronunciamentos, alguns alertas, sem que tivesse tomado providências efetivas nesse sentido. Agora, tarde demais, procura
intensificar essas mensagens.
Sr. Presidente, é vergonhoso proclam~r que_ o Peru teve
mais de 700 mil pessoas infectadas e uma taxa de mortandade
de 0,8%. E o Brasil, hoje, tem uma quantidade bem menor
de atingidos pelo cólera no início da epidemia, mas a nossa
taxa de mortalidade já é maior do que a do Peru. Por quê?
POrque o Brasil negligenciou. O País teria que promover,
antecipadamente, uma campanha, a nível nacional, principalmente na Amazónia, piTa educar a população. Teria que
montar, em Tabatinga, uma infra-estrutura de emergência,
capaz de evitar que, através de ~sgoto_s_ poluídos, o cól_era.
entrasse nos rios dessa região, descesse pelo Amazonas e atingisse todas as ddades das redondezas.
Hoje, sabemos _que o cólera pode ser tratado e contidg_.
· Para tanto, necessário seria que o GOVerno "tivesse mobilizado
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brutal, sem que se tome a devida providência. Amanhã será

depois o S~l, enfim, o BE_asil do cólera.
Um exemplo disso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é
da Amazônia com o soro de reidratação oral. Sabemos que a falta de respeito do Sr. Ministro da Saúde para com a Nação,
isso não foi feito. E este é o primeiro socorrO aos atingidos ao anunciar que comprava bicicletas, guarda-chuvas e seringas
pelo cólera: a reidratação oral, pregada pelo próprio Minis- para combater o cólera. Não há, em nenhum lugar do mundo,
tério da Saúde. Depois é que vem a reidratação venosa. nos com_o__ pensar-se que o cólera tenha alguma coisa a ver com
casos de extrema gravidade, como foi recomendado e não bicicleta, com guarda-chuva ou mesmo com seringa. O Minisse aparelhou para fazer.
tériQ_ da Saúde mesm'? publicou uma relação de material __a
Dois tipos de soro são utilizados nesse sentido. O prin].eiro ser comprado para combater o cólera e lá não estavam, como
é o Ringer Lactato, acrescido de cloreto de potássio. O outro não podiam estar, bicicletas, guarda-chuvas, etc. Mas a morte,
é o soro polieletrolítico, um soro balanceado para a recupe- a desgraça, _a doença, ~orno justificativ~ _da çorrupção, ~~o
ração dos sais perdidos pelo paciente. Pois bem. Este soro uma agressãO ao povo sofrido do Brasil.
_
polieletrolítico, que não necessita da adição de nenhum outro
O que o Governo teria que fazer no combate ao cólera
componente, e que deveria já estar em toda_s as unidades -~isto sim, é importante -seri~ um programa de reidratação
hospitalares da Amazônia, lá não está. O -Governo nãQJQm_Qy com.soro, colocar remédios em todas as unidades hospitalares.
a providência de mandar produzir tal soro, para que pudesse E, ao mesmo tempo, uma campanha de esclarecimento sobre
o Brasil tê-lo à disposição da população, no combate ao c:ólera. os hábitos de higiene da população. Um programa sério, e
O Governo tãmbém deVeria cadastrar todos os ht;>spit~is -não a demagogia, agora, __sobre um assunto dramáficó".
para descentralizar o tratamento do cólera. Na des~_ll_!~~Isso, Sr. Presidente e SrS. Senadores, não foi" feíto. E,
Jização está 0 sucesso na luta çontra estl! rn!ll,.=Q._q_ue não neste instante, o cólera atinge o Brasil de uma maneira brutal,
se pode é concentrar. Porque o Governo não se pre-parou, principalmente na Amazônia, onde a cada_ dia che_gam aostodos os casos de cólera_ estão sendo __ <!tend~_dos 59_ 11G_e.~tJr~- hospitais levas e levas de pessoas infectadas, sem que os hospidamente, 0 que aumenta 0 risco tremendo das co;ns:lições de ··· tais tenham condições de atendê-las. Por quê? Pelo descaso
infecção. Ao mesmo tempo, leva ao que não podemos nem do Governo em tomar as providências antecipadas.
pensar que possa ocorrer, ou seja, que o cólera seja uma
Sr. Presidente e Srs. Senadores, mais ainda nos p_reocupá
infecção hospitalar, o que é inviável, mas já ocorreu na Ama- o fato desse alastramento do cólera no Brasil diante da próxizónia, onde pacientes hospitalizados por outras doenças coo- ma realização, no Brasil, em 1992, de duas importante_s c_o_nfetraíram o cólera.
rênçias internacionais: a· Conferêncja d~ ONU sobre o mc;io
Por outro lado, toda essa rede hospitalar ~·descentralizãda ambiente, EC0-92, no Río de Janeiro e a Conferência da
e cadastrada, deveria já estar abastecida de ~et,racidina para União Interparlamentar, que se realizará em Brasilia, em noatender aos doentes, porque este é o antibiõtíCO necessário venibro de 1992, também sobre o meio ambiente, uma inicia_tjva que tomei quando Presidente do Grupo Brasileiro da
no combate ao mal.
No Peru, eles conseguiram unla i:UObilizaÇaO tão grande, União Interparlamentar.
·
que foi possível conter o surto do cólera, no sentid9 de dim_iTemo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que diante dessa
nuir Os danos de _ tamanha calamidade. Visitou_ b- Brasil, há situação em que se encontra o País, com essas notícias generamais de 6 meses, o Dr. Moreno, Chefe do Serviço de Combate lizadas de que o cólera está se expandindo, sem que se conheao Cólera no Peru. Fez uma exposição a técnicos brasileiros, çam medidas concretas do Governo, para combatê-lo particudisse da experiêncía peruana, "dos resultados obtidos e como larmente do Ministério da Saúde, oií.de, segundo os jornais,
conseguiram esses resultados. E entregou ao Governo brasi- a corrupção é cada vez maior, que os convidados para essas
-- - -- -----conferências, venham, inclusive, a desistir de participar delas
leiro um programa a ser feito.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, nada foi feito. E o que em face do risco a que estariam sujeitos no Brasil de contrair
ocorre neste inl)tante é que os hospitais da Amazônia estão tão terrível moléstia.
Sabe V. Ex~ e sabe o Senado .que essas notícias se espadesaparelhados. O Governo nãp teve a iniciativa c;ie aparelhar
as unida_des de saúde, destinadas a enfrentar a epidemia. Não Iham pelo mundo afora.
distribuiu as medicações mais simples necessárias ao combate
Lembro-me bem que em abril deste ano presidia a delegaao cólera, como o soro de reidratação e, em segundo lugar, ção do Brasil, à Conferência Interpar1amentar, realizada em
PiQ!_l-giang, na Coréia do Norte,- o nobre Senador Rachid
os antibióticos.
_ _
Ao contrário. O Governo _limitou-se a fazer propaganda Saldanha Derzi, que nos "preside, neste momento-, na sessão
de que estava combatendo o cólera, como tem feito,_-em vez do Senado Federal, lá estava-, quando vários representantes.
de realmente enfrentar o problema.
de outros países, sobretudo, do Peru, foram à tribuna para
Por isso, Sr. PreSidente e Srs. Senadores~ ~stamos aqui denunciarqueocóleraestavasetornandoquase uma epidemia
para denunciar que a Amazónia não pode ter os seus rios na Região Amazónica. Temo que essas conferências internainfectados pelo vibrião do cólera. Nem suas populações atingi- cionais esvaziem-se, por causa da notícia de que o. cólera
das, sem condições de so_corro e desamparadas.__
está se espalhando no BrasiL
na região.
_
_
Por outro lado, deveria abastecer toda a rede hospitalar

o

No~deSte,

Estamos fazendo esta denúncia, porque· é-uma vergonha
O Sr. Almir Gabriel- Permite-me V. Ex• um aparte?
para o Brasil o descaso com que o assunto foi tratado.
o Sr. Eduardo Suplicy _ Permite-me v. Ex~ um aparte,
Mais do que um pronunciamento de oposição, estamos nobre Senador Humberto Lucena?
O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço, .em primeiro
fazendo um pronunciamento de caráter nacional, no sentido .
de que a consciência nacioriil.l se levante para protestar e para lugar, o nobre Senador Almir Gabriel e, em seguida, ouvirei
evitar que o cólera possa invadir o Brasil d_e uma maneira . V. Ex•, nobre Senador Eduardo Suplicy.
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O Sr. Almir Gabriel- Sen~dor Humberto Lucena, festeM ficaria dizer que, em breve tempo, em cada três crianÇas,
jo a palavra candente de V. EX" a respeito da epidemia do uma poderá ser orfã de AIDS. Festejo o discurso de V. Ex~
cólera que está sendo vivida pelo País. O retrato que V. Ex~
-OSR.HUMBERTOLUCENA-Agradeçosuainterven·
está fazendo da epidemia do cólera serve para projetar toda ção no meu pronunciamento, nobre Senador Aimir Gabriel.
a incapacidade que os últimos governantes brasileiros têm sobretudo por ser V. Ex~ um dos- Senadores mais sérios e
ou tiveram de ver de maneira adequada a questão da saúde competentes que, atualmente, trabalham nesta Casa do Con·
no Brasil. Tiraridó 6 ãSpéct(f de que -a s-aúde depende da gresso Nacional.
habitação, da alirD.entação, de salário, de emprego, etc, ficanM
Digo isso, sem nenhuma lisonja _ sem desejo de lhf
do apenas restrito aO setor da saúde, 0 que vamos ver é que ser agradável-, para homenagear a atuação de V. Ex~, paiti·
o cólera, hoje, na verdade, é, em grande parte, resultante cularmente, no campo da saúde pública e da Previdência SO·
dO abandono do saneame11to básico que__este País fez ao longo cial. Dificilmente, encontraremos alguém, no Congresso Na·
destes últimos anos. Os inveStimentos brasileiros,
de cional, que domine os problemas pertinentes a esses setores
. - .. -- na
-- ár~a
saneamento básico, são rigorósanlentC insufiCii!rite~-~.Qhê~ nas como 0 nobre Senador 0 faz. Isso, porque v. E~ se debruça
cidades
do interior, quer nas capitais ou áreas meti6pálita"nas. permanentemente sobre o seu estudo, dando, sempre, uma
.
De outro lado, além do cólera nós temos sido submetidos grande contribuição para a sua solução.
_
a epidemia de dengue que, pela sua repetição, tende a cada
O Brasil estaria melhor se tivesse, no Governo, V. Ex~
vez mais se agravar' sendo bastante claro o prognóstico de como Ministro da Saúde ou da Previdência SociaL
chegarmos ao depgue hemorrágico dentro de pouco tempo.
No final do seu aparte' V. Ex~ alerta para outro risco
Mais aiDda, a esquistossomose está abandonada, a doença que é a expansão da AIDS no Brasil.
de Chag~s. também, hanseníase aumenta, tuber.culose volta
O nosso País, realmente, nas estatísticas mundiais, aparedepois dela ter chegado ao nível de controle bastante razoável ce, hoje, como um dos mais afetados pela AIDS, sem_ (j_ue
para -~m País como o Brasil. Tudo isso, repousando em cima se conheça também quaisquer providências mais adequadas
de um quadro de desn~trição ~xtremamente grave e extrema- por parte do Governo, no sentido de fazer uma campanha
ment<;;sério. DígO-que o grande retrato,da situação de saúde preventiva contra essa doença, que flagela a humanidade inteido Brãsil se reflete até por· urna condição simples; há 10 ou ra, e é uma doença terminal, pode dizimar milhares e milhares
12 anos, o Brasil gastava 3,6% do seu Produto Interno Bruto de pessoas.
com-·saúde; hoje, ele não gasta mais do que 2,4% do seu
·Produto Interno Bruto com saúde. De maneira qu_e as coisas
O Sr. Eduardo Suplicjr- Pefinite V. E.xl' um apa_rte?__
todas que aí estão postas, somadas ao desemprego e à reces-.
. o SR- HUMBERTO LUCENA- Ouço V, Ex•
são, nos ·coloca num-a situaçâ(? de profunda preocupaçâo, --a
mais profunda preocupação, em· face do fató de que, de um_
O Sr. Eduardo_ Suplicy .--: Sena_dor Hum!J.e:rto ..l._ucena,
lado, o Sr. Ministro da _Saúde afirma que até o final do__GoM apenas para ~urilpfime"Oiar V. Ex" quando chama a atenção
verno Collor seria capaz de chegar a gastar cerca de 10% para o cólera. Hoje, O Estado de S. Paulo, infç.rmaque 611
do Produto Interno Bruto brasileiro só com_saúdeTNo entanto, sãO, agora, os casos registrados peJo Ministério da Saúde,
mencionando, por exemplo, que no Estado do Amapá haveria
0 que estamos vendo, pode ser refletido pela própria vinda
daquela comissão que representava o Conselho Nacional de 39. Entretanto, o Senador Henrique Almeida, informa-nos,
Saúde, anteontem, a esta Casa, e que denunciava,_e.m_m_Qção,_ agora, que aquele Estado já está com 137 casos, em Macapá
a gravidade d? si~uação hospitalar e sanitáríã:-6rasiJeírã..,Hoje, -- e no-Município de Santana. Avalio que é da ffiaior importância
que o Senado Federal, através da voz de V. Ex•, ressalte
0 Governo não paga os hospitais, não tem medicamentos
para serem oferecidos e distribuídos nos centros de saúde, a importância de medidas imediatas para terminar com· essa
.
não tem condições de levar ã frente nem, de um laÇo, o. tragédia.
que se chamaria de assistência hospitalar, nem, de outro,
O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito obrigad_o a_ V.
o que se pode chamar de saúde pública, embora essa divisão Ex~
Sr. Presidente, fazemos portanto, não ape·nas uma denúnM
eu mesmo não aceite. Mas é uma divisão aceita, em ge:ral,
pelo conjunto da população. Mesmo usando-a, para efeito cia. mas também um apelo para que a Nação seja mais respeide reflexão, o que podemos ver é que a situação brasileira tada. Que_não ven,ha o Sr. Ministro da Saúde nos impingir
é de extrema gravidade, mais ainda porque; segundo a infor- que cometeu deslizes, que cometeu atos ilegais para combater
mação de que dispoilho, em-vários Estados as unidades de o cólera, utilizando essa desgraça q~e _atinge o Brasil para
saúde, sobretudo as hospitalares, caminham para a total situaM justificar a ineficiência do Governo neste assunto.
Combater a corrupção é o que deve ser feito e combater
ção de colapso, algumas, inclusive, ameaçando greve ou para. lisação por falta de remuneração e de pagamento do trabalho o cólera, porque se esta mata o povo, a outra mata as instiJeito por essas unidades._Senador Humberto L_1,1çe_na, parabeM tuições.
Era o q1:1e tinha_a di_z~r, Sr. Presidente. (Muito bem!)
' 'nizó V. -EX~ como Senador e como Líder do PMDB,_ pel()
fato de colocar para esta Casa, mais uma vez, esse grave
Durante o discurso do Sr. Humberto Lucena, o
problema da saúQe brasileira e que pinça, através: da questão
Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira do
· do cólera, a gravidade da situação nacioilal. É extremamente
presidência que é ocupada pelo Sr. Rachid Saldanha
grave e a ela se soma, para mim de mª-n~_ira ta~'?_ém_ extreDlaDerzi, J1 Secretário.
mente grave e séria, a questão da AIDS. Infelizmente, este
País tem feito apenas, e de quando em vez, colocação de
' propagandas na televisão, que·não são cápazés, de maneira
O SR- PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con'·nenhuma, de reverter o _quadro hoje vivido pelo__Bra~_il em cedo a palavra ao nqbre S_enador Wilson Martins. (Pausa.)
termos de AIDS._ J"emos,p~ ~~s~-~_d_e f_a:z;~r_Q_-_que se chanta _ ___ Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Carneiro.
a africanização do B-rãsll em terinos_dessa enfermidade. Sjgni- . (Pausa.)
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a palavra ao nobre Senador

EdUirdo

Suplicy,

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Como Líder,
o seguinte discurso. Sem revisão do orador. } Sr. Presidente, Sr• e Srs. Senadores, a Lei de DiretrizeS Orçamentárias, aprovada em 31 de julho de 1990, por iniciativa
do Presidente da República, contém no seu art. 12:
pronuni~a

"As despesas com custeio adiministrativo e operacional, inclusive aquelas com pessoal e encargos sociais,
foram como limite máximo no Exercício de 1991, 90%
do valor dos créditos orçamentários correspondentes
no Exercício de 1990, corrigidos pela variação ocorrida
ou prevista entre o IPC médio de 1991 e o IPC médio
de 1990.
§ 1" O cumprimento do limite fixado no caput
deste artigo far-se.:a Sem prcjufzo do" ãteildiritent<fâo
limite estabelecido no art. 38 das DispOsiç-ões ConstitUcionais Transitórias.
§ 2<.> O limite das despesas que trata o caput desse
artigo será reduzido para: primeiro, "85% nos casOs ... "

Ocorre, Sr. Presidente, segundo fOi informado à Comissão Mista do Orçamento, que a maioria dos órgãos da União
já extrapolou o limite ao art. 12 e, agora, a única solução
seria modificar a Lei de Diretrizes Orçamentáiias, SQb__ pena
dos ordenadores da despesa, ou seja, o -Presidente da República e, inclusive, no caso, não se trata apenas dO Executivo,
mas parece que o o Próprio Legislativo também acabou incor-

rendo em extrapolação dos limites fixados ne -ar_t. _12_. _
Se não houver a modificação da_.l&:i_çle_Dj_r:e.tti~e~_.QJ'_ç.a:-.
mentárias, pelo art. 85, os Poderes ExecutiYo, Le_gislativo
e Judiciário estariarri cometendo Ciime-·ae-resporiS3.õilidade.
Sr. Presidente, há um problema na media em que o Departamento do Orçamento da União já estava ciente- disso
desde agosto e nada fez a respeito. Agora, no apag~r das_
luzes, vem o fato consumado e o Executivo, Segunao-a man-chete de hoje da Folha de S. Paulo: "Governo esto_•.rra_OrÇamento de 1991".
Há informação que para cobrir o rombo dos MinistérfôS~-6 Executivo quer mudar os tetos fixados pela Lei de O iretrizes
Orçamentárias deste ano. Diz a Folha de S. Paulo que: "Ontem, foi encaminhado ao Congresso -não temos ainda essa
irifõrritação oficial- um projeto de lei que autoriza o Governo, Legislativo e Judiciário a ultrapassarem esses limites".
Na última semana, o Governo pediu suplementação do
orçamento de 6 trilhões de _cruzeiros.
Aprovada pelo Congresso e sancionada pelo Presidente
Fernando Collor, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de-1991
estabelece um corte de. 10% nos gastos de pessoal e custeio
em relação ãs despesas do ano passado.
Ora, quais foram as áreas ao Goverrio que realmente
extrapolaram os limites? Segundo o Ministério da Economia:
os Ministérios Militares, a POlícia Federal, o Serviço Federal
de Processamento de Dados, gastaram mais do que podiam.
Có"mo se já-hão bastasse o a~úmulo de tarefas que vamos
ter que enfrentar nestas próximaS horas, agora estamos tendo
notícias de que o próprio Governo não consegLilU disciplinar
as suas despesas nos limites que ele próprio havia considerado
como adequados para equilibrar o seu orçamento.
Precisaremos analisar com atenção a :rilanéii'ã. como houve
. ~extrapolação desses limites·;- ------
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Gostaria de ressaltar aqui a responsabilidade, a impor~
tância do Congresso Nacional no que diz repeito á. este assunto.
Ao mesmo tempo em que o Governo admite a rol agem
daS dívidas dos governos estaduais, permitindo que haja um
prazo -de carência de seis meses e 20 anos para pagar, não
havendo uma contrapartida adequada, de disciplina imposta
àqueles Estados que estouraram os limites de despesas e,
conseqüen!emente, de _end!vidaiJiento, agora é o próprio Executivo que mostra que não conseguiu disciplinar adequadamente as suas depesas. Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con·
cedo a palavra ao nobre Senador Wilson Martins.
S. Ex~ declina da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Amir Lando.
O SR. AMIR LANDO (PMDB- RO) ~Sr. Presidente,
cedo a palavra ao nobre Senador Ronan Tito.
SR. PRESIDENTE (RaciliJ sa1danha Derzi) ~Mui io·
grato a V. Ex\ nobre Senador Amir Lando.
Com a palavra o nobre Senador Ronan Tito, por Sessão
do nobre Senador Amir Lando._
O SR. RONAN TITO (PMDB ~MO. Pronuncia o se·
guinte discurso. Sem reviSãO do orador.) - Sr. Presidente,
Sr~s e Srs. Senadores, há muito tempo estamos discutindo
se o Brasil está na recessão, se o Brasil vai entrar numa recessão ou se o Brasil está saindo da recessão.
Penso, Sr. Presidente, que esta discussão é improdutiva.

o

Temos que constatar a verda-deira realidade que vivemos hoje.
.O.Biasil está vivendo uma recessão há muitos anos e, além
disso, essa recessão tende a recrudescer a partír do primeiro
semestre do ano próximo, enquanto estamos aqur discutiíYdo
se é recessão, se tem recessão, se não tem recessão.
-Por que quero fazer essa c_on.stataçaO? Porque á partir
do diagnósticO Correto d~yemos começar a adotai- os remédios
imediatamente, para a situação em que vivemos.
Sr. Presidente, na minha análise, estamos ViVe-ndo_ uffia
rec.essáo já há bastante tempo, porque o -crescimento que
hOuve nestes·-unTrnõs seis ..anos, ·e se -nouve~-em ·algum ano,
foi sempre inferior ao cre_sdmerit~-da-nosSa delllOSfafía. Então, Sr. Presidente, a partir dessa constatação de que
vivemos hoje uma recesão_ e que promete se aprofundar. Quero propor que façamos, imediatamente, uma pO!ífica social
compensatória-, para que Os ri.OSsOS irilláós~- os ineri-os afortUnados deste País, enquanto fkamoS-ãqiJ.i discutindo, não pereçam, não morram de fome, que o tecido social que está se
esgarçando não continue a se esga_rçar.
Sr. Presidente, que o Sr. Ministro da Economia nos ouça.
Ou fazemos imediatamente uma política social compensató_ria... E o recesso parlamentar não pode ser interregno dessa
política. Temos que pensar, repensar como vamos acudir a
população das periferias das grandes cidades, a:s populações
do campo, porque nós já temos dois anos consecutivos de
decréscimo na produção agrícola deste País, principalmente
por uma política pensada, repensada e planejada. Eu não
sei, Sr. Presidente, como é que nós podemos aplacar a fome
sem a produção, e também não sei, Sr. Presidente, embora
a recessão de aprofunde, principalmente na periferia das grandes cidades, como alimentá-la, se não produzirmos no campo
aquilo que ela precisa. Uma política social compensatória tem
de.come_çar pela agricultura, pela produção agrícola e de emer-
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gência. Temos que investir nessa área para termos alimentos
para os nossos irmãos. Temos também que, a partir daí1 começar a fazer um projeto de Brasil, um projeto que seja discutido
e debatido para oferecer esperança ao nosso povo. Eu escutei
do nobre Senador Amir Lando, ao adentrar o recinto, a seguinte afirmação: "Cada vez que eu entro neste recinto, fico
me lembrando daquela famosa frase escrita por Dante Ali:..
ghieri na porta do inferno. E«?- que é o iiife_.r;no, Sr. Presidente?
O inferÍlo é a ausência da esperança, como disse muito bem
Dante: Lasclate ogni speranza, voi ch'entrate! - "Deixe lá
fora toda a esperança, vocês que aqui entram''. Mas não os

que entram no plenário deste Senado. Todos que estamos
no Brasil, neste instante, estamos sem esperança. Os planos
milagreiros - o Plano Collor I, o Plano Collor II, o plano
milagreiro que se esboçar para este Brasil será sempre mais
uma frustração.-Não será nunca uma esperança.
E é a partir do Senado Federal, onde há elementos para
o debate desse plano de emergência, que daríamos esperança
aos nossos brasileiros no futuro.
Veja, Sr. Presidente, a cada dia abrir,a:tos a sessão, vem
a Ordem do Dia, e nós, cdilscios de que eSiàiiiOSifabalhando,
examinamos a Ordem do Dia, fazemos discursos de protestos,
aprovamos projetas, muitas vezes adiáveis, quase sempre
adiáveis. Estamos tentando resolvei o problema de um seg~
mente da população, aqui, outro problema acolá.
Mas, e o País? Estou coO. vencido até a raiz do meu cabelo
que não existe solução para segmentos da sociedade se não
acertamos o País como um todo. Acertando as partes, dificil~
mente chegaremos a acertar o Brasil. Não há mais tempo.
Urge uma proposta e, repito, essa proposta tem que partir
do Senado.
·
Por que não da Câmara? S3:o quinhentos e taiitOs paflamentares. Há um debate acirrado em cima de questões meno~
res, às vezes até propostas inadequadas, como essa que estamos vendo da dívida interna dos nossos Estados. Essa discus~
são deveria ter sido Iiiíciada 3.qui. Mas de. nad3. adiantará
aprovarmos ou não aprovarmos. O Brasil continuará se apro~
fundando na recessão.
--Nós nos livramos da recessão, com salários oU não, com
aumento de salário ou não, nós Senadores_viveremos. Perten~
cemos a uma classe da sociedade que tem com~_ se defender.
Mas, e o povo, Sr. Presidente? Os moradores das coroas
de_ t?Spinhos das grandes cidades, como é que estão vivendo?
Como é que estão vivendo os agricultores desempregados
por uma política planejada e determinada? Como é que VíVerão os nossos companheiros, os nossos irmãos, das cidades
grandes se não tivermos elementos para produzir? As nossas
reservas foram gastas, neste ano chegou a 2 bilhões de dólares
preciosOs, na importação de alimentos. Desempregamos aqui
para empregar lá fora. Enquanto isso estamos, aqui, discutindo. Temos de correr, acudir!
_
Ontem, Sr._ Presidente, votamos 19 u,rgências urg_entís~
simas. Hoje, estamos assinando mais urgências. Mas tem algu~
ma coisa que urge, verdadeiramente, planejar: é o País como
um todo. E, enquanto não planejarmos, nós vemos continuar_
igual a uma comunidade de baixo de um cobertor numa noite
fria. Tãmpa-se a cabeça e os pés esfriam, outros puxam o
cobertor para os pés e a cabeça esfria. Nós temos de planejar
a sociedade como um todo.
Srs. Senadores, V. Ex~ não acham altamelite Slntoinático
que nós não tenhamos nenhum projeto de Brasil o~erecido
·-pela esquerda, pela direita ou pelo centro? Não temos um_
I
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projeto de Brasil oferecido pela Câmara dos Deputados, pelo
Senado Federal, pelo Executivo, ou pela sociedade organizada
lá fora.
Sr. Presidente, é um clamor, é um grito, que neste mo~
mento, mesmo que tenhamos de deixar o plenário e irmos
para o recesso, que cada Senador, que cada Parlamentar traga
das suas bases um Projeto Brasil, um projeto onde possamos
abrigar tod_os os brasileiros, um cobertor maior, mais amplo,
que não SeJa tão quente, mas que possa abrigar toda a socie~
dade. A política, que eu disse compensatória, social, é para
permitir (]ue algunS irmãos nossos possam atravessar esse mo·
mento de sofrimento e chegar do outro lado.
Estou notando, Sr. Presidente, que verdadeiramente a
inflação, que era ascendente, agora está sendo cortado o seu
"topete". Mas não é suficiente, no entanto. Estamos lendo
nos jOrnais que empresas da maior importância neste Brasil,
empresas de tradição e sérias, estão pedindo concordatas;
outras, falência! Não pertenço a nenhum partido sectário que
quer olhar apenas uma parte dessa sociedade. Mesmo porque,
se eu ficar aqui vinte e quatro horas pensando apenas no
trabalhador, e não na empresa, não haverá empresa para
os trabalhadores se empregarem. Temos que pensar no Brasi1,
temos que repensá-lo. Tiveinos vinte e um anos de tumulto
calado, que foi uma ditadura que nos desorganizou a todos.
O momento agora é de ordem é de organização. Não pensemos
que democracia é ditadura da informalidade. Democracia é
resl'eito às regras, demOcracia é o disciplinamento aos estatu~
to"s fuiídicos existentes.
Precisamos criar um projeto para o nosso Brasil. Urgente!
Urgente para quê? Para que possamos apontar a esperança,
lá fora, para os brasileiros como um todo. Mas até que possa~
~~s_ c_olocar esse projeto como um todo em execução, temos
que criar imediatamente - repito: imediatamente - uma
·política social compensatória para todos os brasileiros.
Temos que repensar o momento! E esse é o convite que
faço atrayé.s desta breve comunicação.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senadores! (Muito
bem 1 Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores,
o legado maior que a história de um País deixa ao seu povo
e,à.posteridade de suas_ gerações são os exemplos de vida
e de obras dos homens que merecem notoriedade pela partici~
pação no processo de evolução da nacionalidade e em episó~
dios marcantes.
. Em 1989, comemoramos no Brasil o Centenário da Proclamação da República.
Em 1992 será celebrado o Bicentenário da Inconfidência
Mineira.
·
Estas ocasiões são propfcias para estudiosos e historiadores avaliarem, na galeria de nossos ''numes tutelares", a
extensão do mérito e o tributo de reconhecimento e gratidão
que o País e a Nação, a Pátria e o povo, devem a cada um
desses personagens pelo quanto contribuiu para o nosso en~
grandecimento e para a construção do nosso espaço físico,
econômico, social, político e cultural.
_Na galeria dos homens ilustres de nosso País um se destaca
com especial presença e brilho, uma personalidade fulgurante.
No dia 5 do corrente, no Plenário da Câmara dos Depu~
tados, se reuniu o Congresso Nacional, em Sessão Especial,
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Entre 1859 e 1860 estêve na Bahia, Pernambuco, Paraíba,
Alagoas, Espírito SantO e-sergipe ,- ·cujó Presidente mandou
de Paula Leocádio Miguel Gabriel Rafael Gonzaga, mais sim~ construir em Aracaju a conhecida Ponte do Imperador, para
plesmente, porque era em sua austeridade imperial um homein recebê~ lo.
Mas foi em São Cristovão cjue Se sf:diou a visita de D.
simples, Dom Pedro II, que durante 48 anos governou com
absoluta dedicação e honestidade os_destinos do País e morreu Pedro_ a Sergipe. Até hoje a cidade guarda com grata lembranaos 64 anos, precocemente envelhecido, já com aparênCia ça as dependências e o mobiliário do quarto que o hospedou
de um nonagenário, no modesto quarto n9 18 do Hotel Bedfor, n9 Paço Provincial, hoje um rico museu, e onde há anos
em Paris, levando para o túmulo, para reclinar a cabeça, atrás mantive um consultório para atendimento médico às
um travesseiro feito com a terra que levara do solo brasileiro. pessoas carentes.
Portanto, Sr. Presidente, motivado pelo transcurso do
A vida deste homem, que teve a infância interrompida
aos 14 anos para governar o Brasil, são páginas edificantes Centenário de falecimento de D. Pedro II, já lembrado em
de honradez, amor e dedicação de uma vida absolutamente Se_S~ão Especial do Congresso, pela excelência ê "riqueza de
inteira a serviço do País.
_ .. - iijfqJ)l)~_ç~~~ .d~st~ artíg~ publ!cado por Qleçm~ Cqelho fon_t~s
A Tarde da Bahia, em sua edição de 5 do corrente, publica e Consuelo Pondé de Sena, dois historíadores baianos, e pelas
em manchete o artigo uHá 100 anos morria D. Pedro II", emanações_de saudade, respeito e reverência que absorv-i nade autoria de Oleone Coelho Fontes e __Consuelo Pondé de quele palácio de São Cristovão, oride trabalhei muitos anos,
Sena, que ilustra com uma análise criteriosa e dados inéditos que o abrigou em sua viagem- aó- ~o-tdeSte, e tarribém pela
a passagem de D. Pedro II pela cena pública brasileira, e grande admiração e carinho que lhe tributa a nossa históría
nos traça um perfil de cidadão e homem público que muito e a consciência cívk:á ·da nação brasileira, que tanto lhe deve,
uso a tribuna desta Casa para também reverenciar sua memóhonra o país que governou por quase meio século.
Tinha 6 anos de idade quando o pai abdicou do trono, ria honrosa e edificante e pedir a transcrição rios Anais -dO
do qual era herdeiro desde o nascimento. Longe de seus pais, Senado dos artigos aqui referidos.
Era o_que tinha a dizer. (Muito bem!)
que foram embora para a Europa, foi" educado pelos seus
tutores, teve uma infância triste, e desde cedo foi transformado
em "coisa pública" ou "património político".
DOCUMENTOS AOS QUAIS SE REFERE O
Diz o artigo: "escravo dos proto-colos, do relógio, mecaSR. LOUR!VAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
nizado pela etiqueta, sempre fugia paTa os- seUs livros ... "
HÁ 100 ANOS MORRIA D. PEDRO II
Apesar desta educação rigorosamente árida que teve na
mocidade D. Pedro era extremamente humano, generoso,
"O imperador do Brasil era amado em todo o
compreensivo, justo, mas absolutamente intolerante com a
mundo, e era naquele tempo, juntamente com o papa,
covardia, a corrupção e o caráter duvidoso. Pelo seu exemplo,
a maior autoridade moral entre os homens de todos
·
os países."- ·
ele estabeleceu no governo, conforme diz Oliveria Lima, "uma
ditadura de moralidade''.
Conde_.Soderini, apud Heitor Lyra in História de
D.~Pedro li
Era um fiscal intransigente e inesperado em todas as áresa
do governo.
Oleone Coelho Fontes
Governou com inspiração liberal. Era um escravo da
- Há um século, na data de hoje, morria em Paris, no
Constituição. Jamais influiu para tolher as instituições políticas
nem a liberdade de imprensa. Consta que- em -seu goveinO modesto Hotel Bedford, quarto 18, D. Pedro II, ou Pedro
a economia do País teve moeda forte e estáVel, possuíamOs de Alcântara João Carlos Leopoldo Salvador Bibiano Frana segunda Marinha de Guerra do Mundo, instalamos os pri- cisco Xavier de Paula Leocádio Miguel Gabriel Rafael GOriiameiros Correios e Telégrafos da América, fomos uma das ga. Durante 48 anos fora -o iinperador do Brasil. Aos 64
primeiras nações e ter linhas telefónicas e o segundo país no leito de morte, era um velho de barbas brancas, bem mai~
idoso do que aparentava, um nonagenário. A Guerra do Parado globo a ter selo postal.
Relembra este artigo publicado no jornal A Tarde, o guai, as pressões da administraçãO" pública, a humilhação do
caráter extremamente honesto e criterioso de D. Pedro, que exílio forçado e a viuvez haviam-no envelhecido precocemenem todos os momentos de sua vida e do seu governo deu te.
Em Paris, após ó -desterro, fora a barba mais branca
edificantes exemplos de honradez e dedicação às coisas do
Estado. Podemos dizer, que desde o nascimento até sua morte, de ruas, esquinas, praças, boulevards, realçada pela gravata
negra, do luto fechado pela morte de D. Teresa Cristin-a.
urna vida inteiramente dedicada ao Brasil.
Depois de proclamada a República e assinado o decreto Um menino na rua, curioso e surpreendido, perguntou ao
de banimento do Imperador, o Governo provisório aprovou pai:
-Pai, quem é aquele velho respeitável?
as despesas da família imperial no exí1io. Uma verba de cinco
·-Aquele, meu filho, é D. Pedro II, imperador do Brasil!
mil contos de réis, o suficiente para se comprar, na época,
Muitos anos_ depois. já adulto, em visita ao Congresso
4.500 quilos de ourQ. Mas o Imperador deposto enviou categóBrasileiro, inicia seu discurso lell!br~n_t;it) _9_ inolvidável episórica recusa:
"Não sei com que autoridade esses senhores dispõem dio ocorrido numa das ruas da capital da França. O menirio
era Franklin Delano Roosevelt, _que estava no Brasil como
dos dinheiros públicos!"
Dom Pedro cultivava, sistematicamente, o hábito de ins- presidente dos Estados Unidos. Guardara, para sempre, dos
pecionar as atividades do governo e o funcionamento das seus verdes anos, aquela imagem austera e imperial de velho
repartições públicas. lnspecionava pessoalmente hospitais, es- solitário e tristOilho.
__ Foi D. Pedro II, incontestavelmen1e, __nosso ma_ior estacolas, presídios, etc.
dista, além ?e possuir raro dom para lidar com a adnlfnhira:çàOEra um insaciável viajante.
para rememorar os 100 anos da morte de Pedro de Alcântara

João Carlos Leopoldo Salvador Bibbiano Francisco Xavier
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pública. COnseguiu, com a força moral de sua virq.J.d~. unir,
durante quase 50 anos, no mesmo pensamento, interesses
e homens bastante diferentes, ainda apaixonados pelas lutas
nas quais se haviam batido. O Brasil lhe deve a unid~Çe política, o prestígio no exterior, a rapidez da civilização do povo,
brilhantemente exteriorizada na capacidade e na moralidade
de seus homens públicos e, principalmente, na brandura de

nossos costumes, ao tempo em que os caudilhos de países
vizinhos se revezavam no poder, reduzindo em cada assentada
o número de cabeças de seus concidadãos.
Das suas mãos o Brasil saiu apto a enfrentar as dificuldades políticas do continente e do século. Pacificada e unificada pelo imperador, a Nação brasileira se impôs ao respeito
internacional, disseminou a instrução, consolidou a linha cJ,e
suas fronteiras, estabilizou a moeda, tratou de igual para igual
as maiores potências,·construiu a terceira esquadra do mun-do.
Apoiado em dois grandes partidos nacionai~, praticou o parlamentarismo. Criou uma elite intelectual, moral, s_~ci~J.e política, fecundíssimo viveiro de valores humanos, aboliu o tráfico
e a escravidão, incrementou as nossas maiores riquezas económicas, aparelhou a indústria, construiU enorme :rede de comunicações rodovi_ária e fer!ovitÍria, ligqu--ríós._ã E_uropa pelo
cabo telegráfico, telefone, tração a vapor, impulsionou as ciências e as letras.
Estranha figura de rei era D. Pedro II, olhos tristes,
sisudo com os estrangeiros, pouco convidativo com os políticos, agarrado aos livros, capaz de passar horas esquecido dentro de um laboratório improvisado, rodeado de intelectuais,
incapaz de comandar um regimento, mas preparado para manter conversação em latim. Francês, inglês e aleinão conhecia
e falava bem. Estudou grego, árabe, tupi, sânscrito, hebraico
e provençal. Dedicou-se à Egiptologia e â Astronomia.
A maioridade
Segundo imperador do Brasil, D. Ped_ro II nasceu no
Palácio da Boa Vista, Rio, a 2 de dezenlbro de 1825. Era
o sétimO- fifho de D. Pedro I e da imperatriz Leopoldina.
Seria o terceiro na linha de sucessão, mas seus irmãos mais
velhos. D. Miguel e D. João Carlos, _haviam falec_ic;lo .. Em
conseqüência, foi o herdeiro do trono desde o nascimento.
Tinha 6 anos de idade quando seu pai abdicou. Ficou sOb
a tutela de José Bonifácio de Andrada e Silva e posteriormente
foi entregue â responsabilidade do Marqu~s de ItanJ,laém.
Teve uma infância triste, desde cedO- transformado em coisa
política, com o tempo rigorosamente contado, a necessidade
de aprender rapidamente. Aos 18 anos, deveria assumir a
govemança do País. Precisava ser justo, instru,ído e hábil.
Seu caráter foi moldado de modo muito rígido. Jovem, viveu
atado ao relógio. Nunca lhe era permitido um descanso fora
de seu programa diáriO, cumprido à risca p()r morc!omos,
médicos e camareiras. Aos 14 anos, já fal~va quatro idiomas.
A inteligência, o espírito, o coração do futuro imperador palpitaram dentro dos regulamentos, gerando um monarca sábio,
de pouca imaginaçãO criativa, uni. soberano seril inquietações
grandiosas, um homem sem tumultos sentimentais, monarca
praticamente sem corte, de_ mUitos serviçaís e_ poucos arÍl.igos
íntimos, sem confidentes, sem segredos. Foi imperial sempre.
Isto se revela na sua postura um tanto fria, nos seus modos,
na incapacidade de transformar em amizades indiscretas as
afeições que o rodea-vam. Escravo dos protocolos, do relógiO,
mecanizado pela etiqueta, o imperador fugia disso sempre
que podia para suas leituras, seus livros, os brinquedos amados
. ,n_a mocidade interrompida.

Dezembro de 1991

O perfodo das regências (1831-1840) foi marcado por
numerosas revoJtas e sérias desinteligências entre liberais e
conservadores, fazendo com que se apressasse o processo da
maioridade do príncipe, com a finalidade de consolidar o poder central. Aos 15 anos, foi sagrado imper::idár ·em 1841.
Em 1843, casou-se com D. Teresa Cristina de Bourbon, nasM
cida em 1822, em Nápoles, filha de Francisco I, das Duas
Sicílias. Tiveram quatro filhoS, mas apenaS- dois chegaram
à idade adulta: as princesas Isabel e Leopoldina.
O desterro
Com o regill'!_e monárquico desgastado, principalmente
em conseqüência do apoio ostensivo da família real à questão
ab_olicionísta, deu-se o advento da República em 1889. No
dia seguinte. D. Pedro II recebe carta do novo governante,
Mal. Deodoro da Fonseca, que Jhe pedia para deixar o País,
embarcando com a família para Portugal.
Gladstone, um dos mais ilustres estadistas ingleses, quando tomou conhecimento de que a famnia imperial fora desterrada, pronunciou o discurso no qual disse: "Todos admitem
que o homem excelente c distinto ora derrubado do trono
por essa revolução não deve certamente a qualquer falta pessoal( ... ) Tive a honra de aprender algumas de suas qualidades
pessoais, -das quais ousarei dizer duas coisas: não há na Inglaterra~ nem em Manchester, no mais suntuoso palácio do mundo, como na mais humilde choupana, não há homem mais
ávido do que foi o ex-imperador do Brasil em adquirir todos
os conhecimentos de útil aplicação".

Exemplo de honradez
O escritor Monteiro Lobato depôs sobre o imperador
do Brasil:
"0 fa-to de existir no ápice da sociedade um símbolo
vivo e ativo da honestidade, do equilíbrio, da moderação,
da honra e do dev~!, bastava para inocular no país em formação o vírus das melhores virtudes( ... ) A Justiça era um fato:
havia no trono um juiz supremo e incorruptível. O peculatário,
o defraudador, o político negocista, o juiz venal, o soldado
covarde, o funcionário_ ~_el<!Pso - o mau cidadão, enfim - ,
muitas vezes passava a vida inteira sem incidir num só deslize.
A natureza propelia ao crime, ao abuso, à extorsão, à violência, ã iniqüidade, mas sofreava ã.s rédeas aos maus instintos,
a simples presença da eqüidade e da justiça no trono."
O historiador Oliveira Lima observou:
''O imperador assumira uma ditadura: a da moralidade."
Rui B"arbosa, um dos articuladores da Proclamação da
Repú91ica, também nos legou seu depoimento:
"Bati-me contra a Monarquia sem deixar de ser monarquista. A Monarquia parlamentar, lealmente observada, encerra em si todas as_vírtudes preconizadas, sem o grande mal
da República, o seu mal inevitável. O mal g~a_ndíssimo e irreM
mediável das instituições republicanas consiste em deixar exposto à ilimitada concorrência das ambições menos dignas
O primeiro lugar dO estado e, desta sorte, condenar a ser
ocupado, em regra, pela mediocridade."
Raro o dia em que o imperador não saía para visitar
hospitais, quartéis, repartições públicas, estabelecimentos de
instrução, arsenais, academias. Não eram simples visitas protocolares, mas verdadeiras visitas de inspeção. Logo depois
da- visita, algum de seus ministros recebia uma observação,
sUgestão, lembrete; pedido de providência.
O governo provisório, constituído após a proclamação
da República, aprovou despesas da familia imperial no exílio:
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uma verba de ciÕco mil contos de réis, suficiente para coiitoprar,
na época, 4,5 toneladas de ouro. O imperador enviou esta
recusa categórica:
-

-Não sei com que autoridade -esses senhores dispõem
dos dinheiros públicos!
O governo brasileiro tinha direitO ao placet na nomeação
de padres estrangeiros como párocos e à intervenção nos seminários. Entretanto, D. Pedro II fez sentir que muitas vezes
essa intromissão- deveria ser levada peJo bom senso, como
ocorreu, por exemplo, quando o arcebispo da Bahia apresentou a lista tríplice de candidatos à paróquia de S. Gonçalo
dos Campos. Ele só escolheu o terceiro da lista pelo fato
de que o primeiro era recalcitrante beberrão, e o segundo
era um impudico que andava pela Feira de Santana com uma
prostituta na garupa.
Era D. Pedro II atento aos mínimos detalhes d_Q_seu
ofício, lendo os memoriais, investigando o passado dos candidatos a cargos públicos, intolerante só para os desconceituados, intratável quando lhe falavam de gente indigna, incapaz
de promover um juiz desmoralizado, implacável no julgamento dos desonestos. _Metido em tudo, físcal de todos os
ramos do poder, absorvente, meticuloso, prudente, como se
na dobra de cada papel houvesse um alçapão por onde se
adundasse o império. Um terrível funcionário inexorável, vigilante, incansável.
A imprensa do Império

D. Pedro II sempre fez questão de que a imprensa fosse
livre. Em 1871, antes de viaj-ai-pimi. a Europa, deixou escritas
algumas instruções para sua filha, a princesa Isabel, que assumiria a regência: "Entendo que se deve permitir toda a liberdade nestas manifestaçOeS da imprensa e de qualquer outro
meio de exprimir opiniões, quando se dêem perturbações da
tranqülidade pública, pois as doutrinas expendidas nessas manifestações pacíficas, ou se-_combatem por seu excesso ou por
meios semelhantes, menos no excesso. Os ataques ao imperador, quando ele tem consciência de haver procurado proceder
bem, não devem ser considerados pessoais, mas ap''n<:~'- m.tncjo ou desabafo partidário".
O desvelo do imperador pela integral observância da liberdade de imprensa, como de algumas outras liberdades que
ele desejava assegurar com a mais escrupulosa meticulosidade,
valeram-lhe naturalmente aplausos calorosos de personalidades públicas e privadas afeitas ao liberalismo. Mas causaram
também desacordo e até estranheza da parte de outras personalidades que argumentavam, com base em numerosos exemplos históricos, em favor de uma aplicação comedida dos
. princípios constitucionais de inspiração liberal.
Foi o Segundo Reinado, da Maioridade àRepública, o
único período da história -pãtri3 em que a· imprensa exerceua sua missão sem --entraveS_ preparados para lhe cercear o ti
suprimir legalmente a liberdade, como observou Elmano Cardim, e R. Magalhães Jr. acrescentou:_"Quelp.ler as C<!_leções
de jornais antigos da Biblioteca Nacional Chegará, 1néV!taV~l
mente, ã conclusão de que nunca a imprensa gozou de tanta
liberdade como durante o reinado de D. Pedro II.
Veio a República e encerrou um período único na história
da imprensa brasileira. Foram 48 anos de reinado em que
não houve estado se sítio nem se votou Qualquer lei especial
contra a liberdade de imprensa. Isto porque D. Pedro II não
o-permitiu. Caberia à República o triste fadário de criar pei8.s
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às liberdades que a Monarquia amparou, protegeu e preservou, dando provas de que pode uma sociedade organizãr-se;
viVere engfãiidecer-se sem os recursos à violência, à tirania-,
à ilegalidade.
O jornalista republicano Jos_é Veríssimo escreveu no Jornal do Brasil, em 1891: "Todos pensávamos como queríamos
e dizíamos o que pensávamos".
Ferreira de Araújo, redator-chefe da Gazeta de Notícias.
afirmou: uErn nenhum país se poderia achar mais libt:rdade
que as que de fato existem no Brasil. Tudo é lícito- dizer
na imprensa, na tribuna, contra a política, contra a magistratura, contra o governo, contra o imperador".

D. Pedro e a escravidão
A ação abolicionista de D. Pedro II foi constante e imen~
sa, corno testemunham os que têm estudado sua vida. Joaquim
Nabuco avaliou a ação do monarca no processo de emanl:i·
pação dos escravos: "É ~erto que a ação pessoal do imperador
se exerceu principalmente desde 1845, no sentido da supress.ão
do tráfico, e desde 1866 até 1871, em favor da emancip<~çâo
dos filhos nascit;los c;Ie mulher es~z:aca. A parte gue _tOC(HI
ao imperador, em tudo o que foi feito em prol da liber"taç:ão.
foi imensa e essencial".
D. Pedro tinha tomado uma resolução: lentamente, mas
com firmeza, iria dar combate ao problema. Queria a libertação das senzalas sem despotismo, sem revolução, sem catásR
trofe. Os conservadores estavam no poder com uma Cimara
forte, não podia chamar os liberais. Circundou o partido,
semeou a discussão. Comunicou um dia que iria resolver come-çaÓ.do pela libertação dos filhos dos escravos: a 24 de maio
de 1869 um decreto da mordomia libertava os filhos das escracas da fazenda imperial. Enfrentava a nobreza rural que dependia do braço escravo para tocar suas fazendas, não querendo ouvir falar em libedã.ção. Em que situaç-ãO --fii:a"d8. o
país, essencialmente agrícola?
_
_
Em 187J, antes de partir para a Europa, estudou detidamente o Projeto de Lei do Ventre Livre com os ministros.
Deixava, todavia, a glória com os políticos, mas dava os primeiros passos para afastar o país da mancha da cscra.\'i.Jaoo
Em 1880 a pafavra de José do Patrocínio era ardent<.'
e singular. Realizavam-se grêm,ios, conferências populares,
fuga de escravos, quilombos, a questão agitava a nação.
Em conversa com o jornalista ai'gentino Hector Vare lia
o imperador foi categóricO ao dizer que no Brasil ninguém
desejava mais ardentemente a abolição do que ele. Em 1884,
junto com o conde d'Eu, subscreveu donativo à caixa abolicionis-ta do Rio de Janeiro. Recebeu, pouco depois, comissáo
que foi convidá-lo para as festas em homenagem à libertação
dos escravos no Ceará. Falou de sua simpatia pela causa,
pi-Om-eteu- -ampará-la.
_ Em meiO a publicitções de panfletos exaltados, Útigos
_de jornais eSCoildidos sob pseudónimos, debates inflamados,
pedic!_oscie dissolução da Càm~ua, C9nserva~ores sabendo que
a abOlição era jnevítáVel e liberais mudando de runJt 1_ i)
Pedro II vai à Europa para tratamento de saúde.
Quando foi prOmulgada a Lei Áurea encontrava-:ie t:!Jl
Milão, gravemerite enfermo, atacado de pleurisia, conlplicada
com febre palustre. Os médicos aconselharam ocultar do paciente as notícias que·do Rio diariamente chegavam.
A 22 de maio os médicos perderam a esperança de salválo, e declararam à imperatriz que era che:gado o momento
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Gabava-se de ter sido um dos primeiros a conhecer a
de chamar o sacerdote. Estava de tal modo enfraquecido que
teoria de Darwin. Traduziu a DivinÇt. Comédia. Escrevia em
mal podia falar.
_
_ _
A imperatriz achou conveniente, então, informá-lO da prosa e versO, construindo poesias bem metrificadas. Imbuído
grande notícia recebida no dia 13. Imediatamente seu olhar de espírito clássico, muito disciplinado em seus sentimentos,
não teVe inspiração para- deixar obra de valor.
se reanimou:
-Quer dizer que não há mais escravos no Brasil?!
A sede de saber dar-lhe-ia o reconhecimento de Pasteur,
-Não! Votou-se a lei em 13 de maio. A escravidão a admiração de Victor Hugo, a simpatia de Mistral, a amizade
de Alphonse Karr, o aplauso de Wagner, Carlos Gomes, Pefoi definitivamente abolida!
-Rendemos graças a Deus! Telegrafem imediatamente - dro Américo, a intimidade de Gobineau. Sua curiosidade ajua Isabel enviando-lhe a minha bênção com meus agradeci- . dou Graham Bell divulgar seu invento, o telefone. Provocou
a admiração tie nomes importantes na política, nas letras,
mentos à Nação e às Câmaras!
A alegria profunda que sentiu, ao saber _que todos os nas ciências. Visitava escolas superiores munido de informaseus súditos seriam livres para o futurO, produziu e-m todo ções. Era perigoso em suas perguntas. E perguntava sempre.
o seu ser uma comoção eficaz e salutar. Desde então se acenEra intransigente com a corrupção, fiscalizava todos os
tuaram as melhoras. Aos poucos desapareceu o perigo e ele exames que podia argüindo candidatos nos colégios, nas faculnão tardou a se restabelecer.
dades, nos exames de catédra.
Apesar disso, divertia-se. Em Petrópolis comparecia aos
O insaciável viajante
bailes semanais. No Rio, eiao Teatro Lírico. Todos os s.ábados
concedia audiência pública, recebendo quantos solicitassem,
A primeira viãgem de D. Pedro I1 à Europa transcorreu ricos e pobres, nobres e plebeus. Não gostava de favorecer
em 1871. Na França Adolphe Franck, do Instituto de França, indigrios, gente que desmoralizasse os títulos ou cargos públio recebeu com viva simpatia. Em Paris visitõ~U -o profesSor cos. Lente.s, juízes, burocratas graúdos ele submetia a tortuChevreul, com 102 anos de idade. Esteve cOm Victo-r HUgo rante inquisiçãO.
que, à saída, disse: "Felizmente não temos na Europa um
Um século após a morte de. D Pedro II voJtam a bafejar
monarca como vossa majestade. Se houvesse, não existiã Urri os quadrantes da pátria ideais monárquicos, pondo os adeptos
só republicano".
em relevo a personalidade a probidade do monarca brasileiro.
Durante essa viagem os eruditos o"uviram-no abismados. E arrolam que, sob seu reinado, teve o país moeda estável
Metia-se se D. Pedro pelos segredos da ciência, desordena- e forte, possuía a segunda Marinha de Guerra do mundo,
damente, mas com tal sinceridade que os cientiStas custavam teve os primeiros Correios e Telégrafos da América, foi urna
a crer naquele caso de um chefe de nação douto como um das primeiras nações a instalar linhas telefónicas e o segundo
catedrático, inteirado dos progressos da fisiologia e rodeado país do globo a ter selo postal. Em 67 anos de império, se-gundo
de livros espantosos.
os·exegetas da Monarquia. tivemos uma inflação média anual
Frederico Nietzsche e~taya numa pequena estação da de apenas 1,58%, contra 10% nos primeiros 45 dias da RepúÁustria quando- passou o trem em que devia embarcar para blica, 41% em 1890 e 50% em 1891. No Império, argumentam,
fazer pequeno percurso. Enganou-se e foi ter a certo vagão o salário mínimo de um trabalhador sem qualquer qualificação"
de luxo. Verificando o erro e notando que o carro estava era. de 25 mil-réis e que isso equivalia, em agosto de 1990,
ocupado por alta personalidade com seu séquito, quis reti- a seis _salários mínimos atu<:~-is.
__
_
rar-se mas teve logo o amável convite do ilustre viajante para
Finalmente teremos, em setembro de 1993, um plebiscito
que se sentasse. Não tardou que este o interpelasse e dentro para optarmos entre_ República e Monarquia. Aguardêmo-lo.
em pouco estavam os dois em animadas conveiSas.
Uma hora mais tarde o trem chegava à estação de destino
A Tarde, 5-12-1991
do autor de Assim Falou Zaratustra. Absolutamente entusiasUMA GRANDE PRESENÇA NA CENA
mado, só então, ao descer, indagou da identidade do interloPÚBLICA DO BRASIL
cutor. Surpreso, soube tratar-se do imperador do Brasil. Depois, muito falou acerca do imprevisto encontro, literalmente
Consuelo Pondé de Sena
fascinado pelo espfritO-do soberano brasileiro.
D. Pedro, aliás, viajava sofregamente. Estava in-variaNão é meu propósito fazer apologia da vida e da obra
velmente com pressa. Queria saber de tudo, por tudo indaga-. do imperador D. Pedro II, neste dia em que se celebra o
va. E era seguido por verdadeiras multidões por onde passava. primeiro centenário do seu falecímento, mas tão-somente re-.
Entre 1859 e 1860 esteve na Bahia, Pernambuco, Paraíba, cordar a data que assinala o fim de sua trajetória neste mundo.
Alagoas, Sergipe e Espírito Santo. Viu Velhas cidades, engeNem poderia ser outro o meu intento, porquanto concornhos de açúcar, casarões de fazendas, a riqueza apoiada no do com Pedro Calrnon quando declara "o panegírico é a outra
braço escravo, fato que o deprimia, Na Bahia recusou a cadei- face -leviana e passageira-, da crónica que pretende rasg-ar
rinha, carregada em braço escravo para subir ladeiras._Preferiu. enl pedra formas definitivas", Do mesmo modo que aceito
os cavalos. Visitou um preso no Hospital da Misericórdia, o seu juízo: "0 historiador não pode ser apologista".
o Prof. João Estanislau da Silva Lisboa, que assassinara a
O que se não deve esquecer neste instante, é a presença
esposa num crime passional d~ ·graride -repercussão. foi ao de D":- Pedro de Alcântara na vida política brasileira, muito
Recôncavo, Santo Amaro, Cachoeira, Nazaré onde a Câmara menos olvidar o longo período de quase. meio século em que
apresentou-se de capa, espadim e chapéu de pluma num atraso esteve à frente dos destinos do País. Das inúmeras circunsde um século em relação à indumentária. Esteye em Paulo tâncias em que atravessou dificuldades, venceu criSes de variaAfonso onde o impressionou a força da cachoeii-i.- Sua memó- da natureza, conviveu com interesses e conflitos intern-aciciOaiS
ria tudo registrou, perguntava detalhes, não parava de bisbi- e das outras tantas situações em que contou com o apoio
popular, viveu momentos de glória e de relativa tranqüilidade .
.Jhotar.
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Ninguém poderá

negar~lhe,

também, o extremado amor

à terra natal, o interesse pelas coisas do espírito, o lÚecCiiato

cultural exercido espontaneamente, as incontestáveis virtudes
humanas, bem assim o carinho que sempre dedicou a todos
os compatriotas.
Se sua vida jamais foi um mar de rosas, penosOS foram
os derradeiros anos de existência às voltas com as crises do
findante reinado e com o agravamento do seus estado de
saúde, culminando com o desaparecimento ocorrido à meianoite do dia 5 de dezembro de 1891, poucos dias depois de
completar 66 anos, na capital francesa, onde passara a residir.
A notícia do seu falecimento repercutiu sentidamente
no seio da sociedade brasileira, tão logo foi divulgada, conforme se pode ler nos jornais da época.
Na realidade, apesar da falência do regime monárquico,
D. Pedro II desfrutava da simpatia- e da solidariedade de
grande parte da população nacional.
Basta lembrar que, antes da proclamação da República,
um dos seus mais fervorosos adversários políticos, Benjam_in
Constant, sobre o monarca assim haviã. se pronunciado: "Havia o .. velho" ... Esperassem que ele morresse".
Também com palavras de respeito ã Sua Majestada se
manifestara Deodoro da Fonseca, antes do 15 de novembro,
afirmando ter por ele o maior apreço, além de declarar, em
determinado instante, que desejaria segu-rai-lhe as alças da
urna funerária, quando do seu desenlace.
Há que se admitir o quanto padeceu D. Pedro II nos
derradeiros anos que antecederam à sua morte, seja do ponto
de vista físico, seja do moral.
Sensível, não foi ele indiferente à irreverência de provocantes jornalistas, de irónicos repórteres cJue dde Se acercaram
durante a viagem feita a São Paulo, em outubro _e novembro
de 1886. Era, então, um homem de 61 anos, cuja vontade
férrea, por ele própria sempre estimulada, buscava sobrepor-se aos incômodos.çle uma moléstia irreversível.
Certa feita, chegou-se a divulgar: "Percebe-se também
um certo enfraquecimento mental caracterizado pela falta de
memória para os assuntos- correntes, irresolução e lentidão
na conversa". Conta, ainda, o Conde D'Eu: "Mesmo _essa
vontade absoluta que o distinguía antes, e que lhe faltara
depois da doença, começara a reaparecer".
Melancólico, desalentado, experimentava o monarca as
asperezas da adversidade, tendo inclusive sofrido algumas humilhações. Urna delas ocorreu durante a abertura da Assembléia a 3 de maio de 1889. Visivelmente decadente, na fala
do trono, lida para uma pequena platéia, revelou-se frágil
e inseguro.
Efetivamente, já não o escutavam corno OUtrOra, nem
sua palavra despertava maior interesse. Também ele, sentia-o,
já não era o homem de alguns anos atrás. Na verdade, frenqüentemente se alheava dos assuntos políticos, como se desejasse deles desobrigar-se, delegando-os à princesa Isabel.
Em setembro daquele ano estava ele em Petrópolis, para
onde sempre ia, pois o clima da serra, os passeios a pé e
de carro que lá fazia, eram benéficos à sua saúde.
No dia 10 de novembro de 1889 timbém lá se encontrava,
tendo-se deslocado para o Rio de Janeiro, no dia 14, a fim
de prestigiar, com a sua presença, o concurso_ de inglês do
Colégio D. Pedro II. Cumprida a obrigação, retornou a Petrópolis, recolhendo~se no horário habitual.
Entretanto, mal despontava a manhã seguinte, bateu-lhe
à porta do quarto o camareiro. Traziã~Jhe um telegrama expedido~ às 3h30min, pelo presidente do COnselho. Surpreen-
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deu-se com o teor "do rriesmo, porquanto relatava noticias
preocupantes para o seu reinado. Não o bastante, porém,
para impedir-lhe de ir em companhia de Mota Maia e Algezur,
ao estabelecimento hidroterápico, onde diariamente tomava
duchas. N:_ão demonstrava inglJietaÇ~o, nein revelava aQ.ati-:.
mento. Mantinha-se silencioso, nada comentando sobre as
rnensftgens que lhe haviam sido dirigidas.
As 10h30min chegou-lhe, urgente, o segundo comunicado
subscrito pelo Visconde de Ouro Preto: "Ministério sitiado
na Secretaria da Guerra. Tropa revoltada, é obrigado a pedir
demissão".
Nada mais lhe restava a fazer do que voltar ao Rio, descendo, no comboio, em companhia da imperatriz, Algezur
e Mota Maia, a fim de tomar pé da situação. Na Estação
S. Fr"antisco, a carruagem do Passo aguardava a chegada da
comitiVa, tranportando-a ao palácio. Na residência imperial,
ministros e amigos fiéis ofereciam rnúltíplas sugestões para
reverter o irreversível.
Discutia-:-~e sobre a possibilidade de deter o "movimento"_
quando ele já se constituía em fato consumado. Aventou-se,
inclusive, a estapafúrdia idéia de convocar Deodoro para uma
conversa no Paço. Muitos se entreolhavam na tentativa de
encontrar uma saída que pudesse representar a ressurreição
da extinta monarquia brasileira.
Diante dessa situação irremovível, nã_o teve D. Pedro
outra alternativa que não fosse a de chamar o Barão de Loreto
a quem fez a entrega da seguinte mensagem: "à vista da intimação escrita, que me foi entregue hoje, às 3 horas da tarde,
resolvo, cedendo ao império das circunstâncias, partir, com
toda minha família para a Europa, amanhã deixando esta
pátria âe nós estremecida, à qual me esforcei para dar constantes testemunhos de entranhado amor e dedicação durante
quase meio século em que desempenhei o cargo de Chefe
de Estado. Ausentando-me, país, eu corno todas as pessoas
da minha famfiia, conservarei do Brasil a mais saudosa lembrança, fazendo ardentes votos por sua grandeza e prosperidade. D. Pedro de Alcântara".
Relata Pedro Calmon, em seu livro O Rei Filósofo não
ter jamais D. Pedro II publicamente revelado amargura pelo
que lhe acontecera. Igualmente, não se referia àqueles que
derrubaram o regime. Sequer demonstrava ansiedade e preocupação quanto ao futuro de sua família.
No dia 2 de dezembro de 1891, data do seu aniversário,
guardava o leito, acometido de pneumonia. Ao entardecer
do dia 4, foi, lentamente, perdendo a consciência. Sempre
à sua cabeceira estavam Mota Maia, a princesa Isabel e o
Conde D'Eu. Pouquíssimos amigós, residentes e:m Paris, a
eles vieram juritar-se. Às 10 horas, o cura de Madalena, o
abade Rebours, concedeu-lhe os últimos sacramentos.
Meia-noite. O relógio soou soturno. EXpirava o hóspede
estrangeiro do modesto quarto n'-' 18.
Depoís, do seu corpo gélido e inanimado aproximou-se
o fiel Mota Maia. Nas mãos trémulas e emotivas, trazia ele
uma almofada contendo terra do Brasil, conforme solicitara
o ex-imperador para que sobre ela descansasse sua cabeça
encanecida.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) cedo a palavra ao nobre Senador Beni Veras.

Con-

O SR. BENI VERAS (PSDB -CE. Pronuncia o seguinte
discurso.)-Sr. Presidente, Srs. Senadores, trago hoje à consideração desta Casa a discussão de um dos mais importantes
aspectos da realidade brasileira: o semi-árido do Nordeste
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Trata·se, como sabemos, de uma região imensa. São mais
de um milhão de hectares, superando a 60% do território
dos 9 Estados que compõem o Nordeste.
Sob o aspecto social e ambiental, trata-se da região que
enfrenta os maiores desafios. Os problemas sociais do Nordeste são bem conhecidos. Muito se tem discutido no Congresso e em muitos 9utros fugarcs. O problema da pobreza,
as migrações, as desigualdades de renda, os perversos_indicadores sociais que mostram a conce-ntração naquela região dos
maiores problemas sociais _do País. Sabe-se, por exemplo,
que embora o Nordeste abrigue 28% da população brasileira,
continua sendo a moradia de mais da metade das pessoas
em condições de pobreza absoluta. Da mesma forma a incidência do analfabetismo, a mortalidade infantil e a desnutrição
é proporcionalmente muito maior no Nordeste do qUe effi
qualquer outro rcgíme do País.
Os problemas sociais do semi-árido do Nordeste são tão
graves que acabam por extravasar para todo o País. A pobreza
do Brasil é a pobrt:!za do semi-árido. Ela está presente nas
periferias de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Brasília. Ela
está presente agr~ss~vamen~e em todas as ~pitais do Nor.deste.
At~ agora o Brasil tem sido incapaz de enfrentar com_ sucesso
o problema social do Nordeste.
Também muito já se tem falado, aqui nesta Casa e em
muitos outros auditórios, sobre as causas dessa situação social.
E~tamos cunscientes hoje de que essas causas são Complexas,
mas que a grande· responsabilidade repousa sobre os ~mbros.
das atrasadas elites políticas e económicas da região, que sempre teimaram em manter as condições de _dependência e de
ignorância da maioria da população, P!aticando uma política
clientclista e paternalista. Para isso, puderam essas elites sempre contar com a aliança das elites políticas de outras regiões
que governaram o País, e também com as elites económicas
dos centros mais avançados. Esta é uma questão que tem
sido muito_ discutida, e sobre a qual ainda muito se tem a
dizer.
Pouco se tem falado, entretanto, sobre a questão ambiental do Nordeste e, especialmente, do semi-árido. No momento
em que o mundo todo se preocupa com a preservação do
meio ambiente, no Brasil todas as atenções se dirigem à Amazónia. E;-·no entanto, embora ameaçada, a Amazónia está
intacta em 90%.
Na verdade, o grande problema ambiental do Brasil se
localiza no semí-árido do Nordeste, onde se confunde com
as precárias condições sociais para reforçar e eternizar a problemática da pobreza" Parte desta questão é o drama das
secas,--que formam um traço de união perverso entre o meio
ambiente natural c o meio ambiente social que afeta as populações pobres.
_
_
__
A maior parte do semi-árido do Nordeste já foi modifiCáda pela ação humana. O aumento da população ao longo
dos últimos dois séculos, o desmatamento, a qoeima de madeira para cozinhar e para fazer tijolos e telhas, a ocupação
de terras marginais para a agricultura, tudo isSo tem levado
a uma pressão muito grande sobre os recursos de terra, água,
vegetação e fauna. Antigamente, a disponibilidade de_ terras
permitia o rodízio das culturas, com o- q-ue-a-·terra ocupada
podia descansar e recuperar a sua fertilidade. Isso nãq é mais
possível hoje.
__ _
_ Como conseqüênciã,- a produtividade da ã.gricultura traçlicional vem decrescendo_ O semi-árído se torna cada vez mais
vulnerável às secas. O risco da atividade agrícola é maior.
Aumenta a pobreza e aumentam os fatores de expulsão da
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_população. Crescem as áreas onde os processos de desertificação se manifestam, com todas as sUas.conseqüências_ econômicas e sociais.
Sr. Presidente, sr~ e Srs. Senadores, os grandes problema
ambientais do Brasil se localizam na região se mi-árida. Aí
o ecossistema é frágil e os problemas sociais são os mais graves.
A situação do semi-árido brasileiro se repete, às vezes
de forma até mais grave, em outros países em desenvolvimento
da faixa tropical. São extremamente dramáticas as condições
dos habitantes da região semi-árida da África, tanto no Sahel,
que fica ao sul do deserto de Sahara, como no Magreb, ao
norte do mesmo deserto. Os problemas ambientais e as grandes secas alise misturam com uma realidade social gravíssima,
causando ainda nos dias de hoje grandes catástrofes sociais
que se comparam com o que ocOrreu no Nordeste durante
a seca de 1877: centenas de milhares de pessoas perecem
de desnutrição e fome.
São também extremamente graves as condições do semi~
árido da Índia e da China, e de inúmeros outros países em
desenvolvimento. Em todas essas regiões, a fragilidade do
meio ambiente, as incertezas_ do clima, a ocupação da terra
de forma insustentável e o excesso _de população para o nível
de te_cnologias praticadas levam o aumento no tisco da atividade agrícola, quedas de produtividade e de renda, aumento
da pobreza e à pressão para a migração das populações.
No Brasil, a ocorrência de uma recessão econômica tem
dificultado a absorção dos imigrantes nordestinos nas demais
regiões. Presenciamos hoje uma situação em que aumentam
as pressões de expulsão das populações no semi-árido e diminuem as condições das demais regiões do país de aceitarem
essas populações. Por isso, vem aumentando o preconceito
dos habitantes de vários Estados do Sudeste e do Sul- muitos
deles imigrantes de outros países - contra os imigrantes do
Nordeste. Aqui mesmo em Brasília nós temos prese.nCiado
campanhas contra os migrantes do Nordeste.
Este mesmo fenómeno se observa com maior intensidade
nos países europeus e na América do Norte. São cada vez
mais difíceis as condições de migração de cidadãos de países
em desenvolvimento para países industrializados. Na Europa,
a grande pressão de migração vem das regiões semi-áridas
dos países pobres da África e Ásia.
Estamos, pois, diante de um problema ambiental e social
que é muito mais grave do que a questão da Amazônia e
da Floresta Tropical. Mesmo porque uma boa parte ~a pressão
sobre a ocupação da Amazónia nasce no seini~árido do Nordeste.
Ê preciso, Sr. Presidente, Sr~ -e Srs. S-enadores, que ~lgo
seja feito urgentemente. O mundo precisa encontrar soluções
para as regiões semi-áridas e suas populações, sob pena de,
no futuro, não ter condições de suportar as pressões sociais
delas provenientes. O Brasil precisa encontrar soluções para
o Nordeste, que não passem pelos interesses das elites atrasadas da região ou de seus aliados nas demais regiões. Temos
de buscar formas de promover o desenvolvimento sustentável
do Nordeste, promovendo o bem-estar de s~a população e
preservando o meio ambiente.
- E!U junho dO pió-ximó anO-tefein-05-,- ilo Brasil, a Confe~ncia das Nações_Un.ldas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Conferêricia do Rio). Naquela ocaSião, mais de cem
Chefes de Estado e cerca de 5.000 delegados estarão no BraSil
discutindo os grandes problemas do meio ambiente e desenvoJvimen~o, buscando as soluções apropriadas. É preciso que,
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nessa ocasião, os problemas das regiões semi-áridas selam
discutidos com destaque.
Por essa razão, o Governo do Estado do CeaTá está promovendo um grande evento internacional pr~paratótjo .Para
a Conferência do Rio. A ICID - Conferên_c_Ia _Ip_teroacwnal
sobre Impactos de Variações Çlimáticas e D~s~pvQlvi.olento
Sustentável em Regiões Semi-Aridas será realizada em Fortaleza, de 27 de janeiro ·a 1" de fevereiro de 1992. Junto com
o Governo do Ceará, patrocinam a ICID a Fundação Esquel
Brasil, responsável pela sua organização;· a Fede!'ação ·cte Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), com apoio da Confederação Nacional da Indústria (CNI); o Banco do Nord~~ do
Brasil. Também apoiam a ICID o CNPq, a Secretar1a de
Ciênc-ia e Tecnologia da Presidência da República, o Banco
Mundial o Banco Iteramericano de Desenvolvimento, a Fun~
dação M'acArthur e o Governo da Holanda.
Da ICID particíparão cerca de 50 países e serão discutidos
os problemas atuais e as perspectivas de desenvolvimento sus~
tentável de todas as princípais regi6es semi-áridas do planeta.
Mais de 60 estudos especiais para a ICID se encontram em
elaboração neste momento.
Duzentos cientístas dos mais renomados institutos de pesquisas, de universidades, de instituições governatlü~:Dtais e- il.ão
governamentais e de entidades internacionais lo_~lizados no
estrangeiro trarão suas contribuições para_-~- IÇ~: Outrus
duzentos participantes brasileiros apresentarão a contribuição
brasileira, destacando-se o trabalho de 35 cientistas que estão
elaborando os estudos de caso do_ se_rni-.á.rido_do _Nordeste.
A !CID produzirá uma Declaração de Fortªle~, preparada por dez Grupos de Trabalho compostos-por especialistas
de todo o mundo, com sugestões para a Conferência d_o Rio
e também para os Governos dos Países que têm regiões semi~á
ridas e para as instituições de pesquisa e de financiamentO.
Espera-se que, após a !CID, se estabeleça uma rede de comunicação entre pesquisadores, instituições e gOVernos envolvidos com a questão das regiões semi-áridas e o seu desenvolvimento, para facilitar a troca de experiências e aprendizado
mútuo na busca de soluções e de tecnologias apropriadas.
Os resultados serão levados à Conferência do Rio_,_Nest~.!.eoJi
do, tive a oportunidade de participar, recentemente, em conjunto com o Governador Ciro Gomes e o Díretor da _:[Çijb __
de uma longa reunião com o Secretário-Geral da Conferência
do Rio, Sr. Maurice Strong, que demonstrou imenso interesse
sobre o assunto e a disposição de inseri-lo na agenda da Conferência do Rio.
--

Desejo, neste-momento, chamar a atenção dos Srs._ Senadores para a importância deSsa Conferência, em funçao das
contribuições que deverá oferecer na busca de soluções para
o semi-árido nordestino. O ponto focal da JCID será a discussão de alternativas de desenvolvimento sustentável para as
regiões semi-áridas e, em particular, para o Nordeste. Quero,
em nome do Governo do Ceará, convidar os Srs. Senadores
a participarem da Conferência de Fortaleza, na ce!t~za de
que estarão contribuindo para a solução de um dos ma1s Importantes problemas do nosso País. Tenho certeza, e sei que
muitos concordarão comigo, de que o Brasil será um país
do primeiro mundo no dia em que conseguir erradicar a pobreza do semi-árido do Nordeste. Nesse momento, cessarão as
causas de muitos dos problemas sociais que afetam as diversas
regiões e, especialmente, as grandes cidades do País.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Não
_hànlais Oradores inscritos.
A Presidência comunica ao Plenário que o Congresso
Nacional está convocado para sessão conjunta a realizar-·se
hoje, às 18 horas, no plenário da Câmara dos Deputados,
para a votação do Projeto de Lei Orçamentária da União.
O Senado Federal está convocado para uma sessão extraordinária a realizar-se segunda-feira, dia 16, às 10 horas.
O dia de amanhã, domingo, será dedicado à realização
de sessões conjuntas do Congresso Nacional, para a votação
de vetos e matérias orçamentárias.
- O anúncio_do h9rário das sessõ_es será feito oportuna----mente.

O Sr. Eduardo Suplicy-- Sr. Presidente, peÇo a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, não está presente
o Presidente da Comíssão Mista de Orçamento, Sen3.dor Ronaldo Aragão.
Pela informação que V. Ex~ acaba de transmitir, o Congresso Nacional está sendo convocado para a apreciação da
mensagem orçametária. Isso significa que até às 18 horas teremos o parecer final do Relator, Deputado Ricardo Fiúza.
Sr. Presidente, houve um entendimento pelo qual o Relator iria trazer à luz de todos os_Srs. Parlamentares o relatório
final. Até onde sei, a Comissão Mista de Orçamento ainda
não teve conhecimento da versão final.
Gostaria que houvesse empenho por parte da Mesa para
que possam os Srs. Parlamentares, e em especial aqueles que
são membros da Comissão Mista do Orçamento, pelo mt:nos
cilda Bancada, os Líderes possam ter o conhecimento plt'vio
de todo o parecer final, Sr. PreSidente, porque senão :-.erá
muitO difícil para nós, em pouco tempo, decidirmos sobre
o conteúdo da mensagem orçamentária, modificada pelo Congr~s~o N_ acio~al.
_
_
__
É o apelo que faço a V. Ex\ para que os membros do
-Congresso possam conhecer o parecer com a maior hrevidade
possível.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Esta
Piesidência reiteia que Tará O possível para que todos os SiS.
Senadores recebam o parecer, o relatório final do nobre Deputado Ricilrdo Fiúza. Mas o atraso não está sendo por parte
do nobre Deputado. O atraso está sendo debitado ao Proda_sen, porque, realmente, o volume do material a ser processado
é muito grande; houve relatório-s preliminares na Comissão
Mista de Orçamento, especialmente nas partes referentes à
Educação e à Agricultura, que foram entregues com bastante
atraso. Então, o Prodasen, realmente, está-se desdobrando
dia· e noite para que os Srs. Senadores tenham o relatório
final.
O SR. EDUARDO SUPLICY ~Sr. Presidente, observei,
na Seção de Avulsos, que o Projeto- de Lei n9 80, que será
apreciado na próxima segunda-feira, não_ está publicado devidamente com o projeto, o substitutivo e o parecer do Relator,
para que na segunda-feira possam os Srs. Senadores examiná-lo com toda a atenção devida.
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Pediria, então, à Presidência que determinasse à Secretaria-Geral da Mesa o cuidado devido, para não ocorrer qualquer falha na publicação, porque ontem não eStavam publicados na íntegra o projeto, o substitutivo e o pafecer final.
Talvez seja uma questão de se irilpiiilifr adequadamente
até segunda-feira. Por isso·, faço, desde fá, este apelo à Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derii) -Pode
ficar tranqüilo, nobre Senador. A Presidência fará cumprir
o art. 337 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) ~A, Pre~
sidência conVoca sessão extraordinária a realiZar-se. J:roj_e, às

13h30min; com à s_eguinte
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ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único-, da redação final, ofere-

Cida pela Comissão Diretora em seu Parecer n9 530,
de 1991, do Projeto de Decreto Legislativo n• 16 de
1986, (n• 109/85, na Câmara dos Deputados) que apro·
va o texto do acordo comercial celebrado entre o Governo da República Federal do Brasil e o Governo
do Reino da Tailândia, em Brasília, a 12 de setembro
de 1984.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Está
encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão_às J3horas e 30minutos)

Ata da 253a Sessão, em 14 de dezembro de 1991
1a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura

-EXTRAORDINÁRIA Presidência do Sr. Rachid Saldanha Derzi

ÀS 13 HORAS E 30 MIN!JTbs; ACI-IAM,9E PRESENTEiS OS SRS. SJiNADOIWS

Affonso Camargo - Albano Franco - AlexandJ;e C'.os-

ta - Almir Gat:iifcl - Alui?jo Bezerra - Amazonino _Mendes
- Amir Lando - Antonio Mariz -Áureo Mcllo - llcni Veras
-Carlos De'C::arli- carias Patrocfnio :-,César Dias- Chagas

Rodrigues- Coutinho Jorge - Dario Pereira- Dirceu Car·
neiro - Eduardo Suplicy - Elcio Álvares - Hsperidiao Amin
- Fernando Henrique Cardoso - Francisco i<.oUemberg Garibaldi Alves - Gerson C..amala - Guilherme PHtmcira Henrique Almeida - Humberto Lucena "- llydel<el Freitas Iram Saraiva - Joao C::almon - Joao França - Joao Rocha Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -José Eduardo -José
Fogaça- José Paulo !liso!- José Richa- Júnia Maríse- Jutahy Magalhaes - Lavoisier Maia- Levy Dias - l.ouremberg
Nunes Rocha - Lourival Baptista - Lucfdio Portella - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda - Mar.
co Maciel- Marluce Piilto- Maurício C:Orrêà- Mauro Hene~
vides - Me~ra Filho - MmsCs Abrao - Nabor J úmor - Nelson carneiro - Nelson Wedekin - Ney Maranhão -,~Odacir
Soares - Oziel carneiro - l'edro Simon - Rachid Saldanha
Derzi -Raimundo Lira - Ronan 11to -Telmo Vieira - Vai·
mir Campelo - Wilson Martins.

REQUERIMENTO N• 993, DE 1991
Nos termos- do art. 28i do Regime~to Interno, requeiro
dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para
o Projeto de Lei do Senado n~ 385, de 1991- Complementar,
a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1991. - Marluce
Pinto.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- Aprovado o requerimento, o projeto a que se refere figurará na
Ordem do Dia da próxima sessão.
Sobre_ a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~
Secretário:
É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 994, DE 1991
Requeremos urgência, nos termOs do art. 336, alínea b,
do Regimento Interno, para Ofício do Governo do Estado
do Amapá, solicitando autorização do Senado Federal para
realizar, junto a Machinoexport, Moscou- URSS, operação
de financiamento externo no valor de Cr$ 9.876.768.000,00
equivalente a U$10.560,000,00.
·
Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1991. - Henrique
Almeida- Valmir Campelo- Júlio Campos- Rachid SaldaO SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -A lista nba Derzl - Mar<o Maciel - Ronan Tito - Albano Franco
de presença acusa o comparecimento de 67 Srs. Senadores. - José Ricba - Garjb:~ddi Alves Filho - Nabor Júnior Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Francisco Rollemberg - Carlos Patrocínio - Cesar Dias Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. · João França - Nelson Weldeking - Júnia Marise - José
' -.
-.
' Eduardo - Coutinho Jorge - Telmo Vieira - João Calmou
O SR. PRESIDENTE (RachJd Saldanha J?em) -~obre , - Magno Bacelar- Meira Filho- Lucídio Portella- Huma mesa, requenmento que será hdo pelo Sr. 1· Secretáno.
, bertoLucena- EsperidiãoAmin- LourembergNunesRocha_
É lido e aprovado o seguinte
- Alexandre Costa - Dirceu Carneiro - Amir Laudo -
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Odacir Soares- Onofrren Quinan- João Rocha - Josaphat
Marinho - Dário Pereira - Beni Veras - Gerson Camata
- Maurício Corrêa - Jonas Pinheiro - Élcio Álvares Affonso Camargo - Lavoisier Maia - Lourival Baptista Aluízio Bezerra - Guilherme Palmeira - Márcio Lacerda
- Pedro Simon - Ney Maranhão - Mansueto de Lavor
- Eduardo Suplicy - Iram Saraiva - Mauro Benevides Levy Dias - Amazonino Mendes - Marluce Pinto.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- O rquerimento que acaba de ser lido será submetido à deliberação
do Plenário, após a Ordem do Dia, nos termós do -art. 340,
II, do Regimento Intemo~0 SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
ProjetO de Decreto Legislativo n11 16, de 1986. DiScussão, em turno único, da redaçãO final, oferecida
pela CoiriisS-ão Diretóra em seu Parecer no 530, de 1991,
do Projeto de Decreto Legislativo n' 16 de 1986, (n'
109/85, na Câmata dos Deputados) que aprova o texto
do acordo comercial celebrado entre o Governo -da
República Federal do Brasil e o Governo do Reino
da Tailândia, em Brasília, a 12 de setembro de 1984.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão sem a apresentação de emendas,
a redação final é considerada _definitivamente_-caprovãda, nos
termos do disposto no art. 324, do Regimento Interno.
O projeto" vai -à proinulgação.
É a seguinte a redação final aprovada:
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n• 16, de 1986 (n' 109, de 1985, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e
eu,
, Presidente, do Senado Federal, nos_ termos
do art. 48, item- 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N'
, DE 1991
Aprova o texto do Acordo de Comércio, celebrado
entre o Governo da República Fedeativa do Brasil e
o Governo do Reino da Tailândia, em Brasília, a 12
de setembro de 1984.
Art. 1' É aprovado o texto do Acordo de Comércio,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo do Reino da Tailândia, em Brasí1ia; a 12 de
setembro de 1984.
Parágrafo único. Estão sujeitos à apróvação do Congresso Nacional quaisquer atos de que possam resultar revisão
deste Acordo, bem como aqueles que se destinem a estabelecer ajustes complementares.
Art. 2"' Este decreto legislativo entre em vigor na data
de sua publicação.
c

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi}- Esgotada :t matéria constante da Ordem do Dia. Passa-se ã apreciação do Requerimento de Urgéncia n' 994, de 1991, lido no
,Expediente, para o Ofício n' S/70, de 1991.
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Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queirani permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se ã apreciação da matéria, que depende de parecer da Comissão de Assuntos Económicos.
Solicito ao nobre Senador Henrique Almeida o parecer
da citada comissão.
.
O SR. HENRIQUE ALMEIDA (PFL- AP. Para proferir
parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Si. Presidente
~o Banco Central_ qo Brasil en~_4tha, ã con_si_4~ra~ªo Qo
Senado Federal, pedido formulado pelo Governo do Amapá,
no sentido de que seja autorizada a operação de crédito junto
ao Machinoexport, da Rússia, no valor rotai de
Cr$9.876.768.000,00 (equivalente a US$10,560 ~nilhões, elll
12-12-91), destinados no pagamento de um grupo de turboge·
radares e material sobressalente para aplicação do sistema
de energia elétrica daquele Estado.
As principais características da operilção sob-exarrie são:
a) valor dos bens importados: US$13,200,000.00 (trezentos milhões e duzentos mil dólares norte-americanos), equiva- ·
lentes a Cr$12.345.960.000,00, em 12-12-91;
b) valor financiado: US$10,560,000.00 (dez milhões, quinhentos e sessenta mil dólares norte-americanos), equivalentes a Cr$9.876.768.000,00, em 12-12-91; ·
·
·~
c) prazos:
I - de desembolso 4 meses;
II- de carência 18 meses;
III- de amortização 78 meses.
d) juros: 6,5% a.a;
e)"-destinação dOs recursos:· aquisição de um grupo de
turbogeradores e material sobressalente, para ampliação do
sistema de energia elétríca do Estado do Amapá.
O parecer do Banco Central do Brasil (Parecer DEDIPI
DIARE-9110836) indica que o pedido é viável por não atingir
os limites operacionais para as díVIdas interna e. externa do
Governo.
Ante o exposto, somos pelo acolhimento do pleito nos
termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N; 110, DE 1991
Autoriza o Governo do Estado do Amapá a contratar operação de crédito, junto ao Machinoexport da
Rússia, no valor Cr$9.876. 768.000,00, equivalentes a
US$ 10,560 milhões, em 12-12-91, destinados ao pagamento de um grupo de turbogeradores e material sobressalente, para ampliaçãu do sistema de energia elétrica
daquele Estado.
O Senado Federal resolve;
Art. I' Fica o Governo do Estado do Amapá~ autorizado, nos termos dos arts. 49 e 8"' da Resolução n"' 58/90,
do Senado Federal, a contratar operação de crédito.
Parágrafo único. A operação de que trata este artigo
destina-se à aquisíçáo de uín grupo de turbogeradores e material sobressalente, para ampliação do sistema de energia elétrica d_o E>Jado do Amapá.
Art. 29 A operação de crédito observará as seguintes
Condições:
I - valor dos bens importados: US$13,200,000:00 (treze
milhões e duzentos mil dólares norte-americanos), equivalentes a Cr$12.345.960.000,00; em 12-11-91;
- ~

. ,..,:

__
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II- valor financiado: US$10,560,000.00 (dez milh.ões e
quinhentos e sessenta mil_dó_lares norte-americanos), equiva-

lentes a Cr$9.876.768.000,00, em 12-12-91.
III -prazos:
4 meses
a) de desembolso
'18 meses
b) de carência
78 meses
c) de amortização
IV- juros: 6,5% 3.a.;
V- destinação dos recursos: aquisiçãO de um grupo de
turbogeradores c material sobressalente, para ampliação dp
sistema de energia elétrica do Estado do Amapá.
Art. _3" Esta resoluçãO -entra em- vigor na datade sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- O parecer da Comissão de Assuntos Económicos conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n" 110/91.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
_
_
Os Srs. SenadOres que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)

A matéria Vai à Comissão Diretoia para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- Sobre
a mesa, o parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação
final da matéria, que será lido pelo Sr. 1~ Secretário.
É lida o segUinte
PARECER N• 581, DE 1991
(DR Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução n~ 10, de
1991.
A Comissâo Diréiófà-3presenta a redação final do ProJetO
de Resolução nn 110, de 1991, que autoriza o Governo-cJ.o
Estado do Amapá a Con-tratar operação- de crédito, jUntO ao
Machino Export da Rússia, no valor de Cr$9.876,768.000,00
(nove bilhões, oitocentos e setenta e seís milhões, sete:c~nto~
e sessenta e oito m'il cruzeiros).- equivalentes a
US$10,560,000.00 (dez milhões, quinhentos e sessenta mil
dólares norte-americanos), em 12 de dezembro de 1991, destinados_ ao pagamento de um grupo de turbo-geradores e material sobressalente, para ampliação do sistema de energia elétrica daquele Estado.
Sala de Reuniões da Comissão, 14 de dezembro de 1991.
- Márcio Lacerda, Presidente, - Rachid Saldanha Derzi,
Relator. - Lucídio Portella- Meira Filho.
ANEXO AO PARECER N• 581, DE 1991
Redação final do Projeto de Resolução no 110, de
1991.

Faço saber que o Senado Federal, aprovou, e eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 110, DE 1991
Autoriza o Governo do Estado do Amapá a contratar operação de crédito, junto ao Machinoexport da
Rússia, no valor de Cr$9.876, 768.000,00 (nove bilhões,
oitocentos e setenta e seis milhões, setecentos e sessenta
e oito mil cruzeiros), equivalentes a US$10,560,000.00
(dez milhões quinhentos e sessenta mil dólares norte-americanos), em 12 de dezembro de 1991, destinados

Dezembro de1991

ao pagamento de um grupo de turbo-geradores e material sobressalente, para ampliação do sistema de energia
elétrica daquele Estado.
Aft. 1~ É o GovernO do Estado do Amapá autorizado,
nos termos dos art~. 4~ e s~ da Resolução n\> 58, de 1990,
do Senado Federal, a contratar operação de crédito.
Parágrafo único. A operação de que trata este artigo-destina-se à aquisiç-ão de um grupo de turbo-geradores e material
sobressalente, para ampliação do sistema de energia elétrica
do Estado do Amapá.
Art 2? A ~operação de crédito observará as seguintes
condições:
I - valor dos bens importados: US$13,200,000.00 (treze
milhõ_es e_ dUzentos mil dólares norte-americanos), equivalentes a Cr$12.345.960.000,00 (doze bilhões, trezentos e qua·
renta e cinco milhões e novecentos e sessenta mil cruzeiros),
·em 12 de dezembro de 1991;
11-valor financiado: US$ 10,560,000.00 (dez milhões,
quinhentos e sessenta mil dólares norte-americanos), equivalentes a Cr$ 9.876.768.000,00 (nove bilhões. oiticentos e·se(en·
ta e seis milhões, setecentos e .sessenta e oito mil cruzeiros),
em 12 de dezembro de 1991;
III- prazos:
a) de desembolsO: quatro meses;
bi de carência: dezoito meses;
c) de amortização: setenta e oito meses;
IV- juros: 6,5% a.a.;
V- destinaçãO dos recuros: aquisição de um grupo de
turbo-gerad.ores e material sobressalente, para ampliação do
sistema de energia elétrica do Estado do Amapá.
Art._ 3~ Esta ResoluÇão entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -.Em
díscussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O Projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Há
oradores inscritos.
·concedo a palavra ao nobre Senador Odacir Soares.
O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Promulga o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, tenho
em mãos um valioso e oportuno docUmento preparado para
o XVI Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil. O Trabalho, apresentado em forma de tese, intitula-se: Os Tribunais
de Contas e o Sigilo Bancário. Seus autores: Isaías Costa
Dias e Evaldo Lopes de Alencar, membros do Ministério
Público em exercício junto ao Tribunal de Contas de Rondônj;:t_. ;:t_ quem ·eu agradeço a gentileza da dedicatória no exemplar com qu_e me presentearam.
Como disse, o documento é valioso e oportuno, Sr. Presidente, porque analisa em profundidade a questão do sigilo
bancário e suas implicações jurídicas no âmbito dos órgãos
encarregados de fiscalizar a gestão da coisa pública.
A pergunta fundamental a que os Autores procuram responder no seu trabalho é a seguinte: No livre desempenho
de suas atrbuições, pode o Tribunal de Contas_,_ por si mesmo.
requisitar informações e esclarecimentos de conta bancária
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de particular, quando o titular for responsável _por dinheiros, _ e_rigj_9a_ ~ntre nós uma noya concepção de Administração Póbens e valores da administração pública?

- - -- -

--

blica.

~

é_

n~sse

contexto que os autores do rderido estudo

E, para responder a essa questão, os autoies jogam diale- vêem o novo_ e_ fundamental_papel do Tribunal de Contas,
ticamente com a Lei n~ 4.595/64, com os ensinarileri.foSO:OUirí= -- C01lduindo que el~
por-si mesmo, requisitar informações
nários dos maiores juristas brasileiros e com a ConStituiç-ãO- ou esclarecimentos de conta bancária de particular, quando
Federal de 1988.
g seu titular for administrador ou responsável por dinheiro,
A Lei n~ 4.595/64, que dispôs sobre a Políti~a_e as Instittii- bens e valores públicos. O sigilo banç_á;rio não é um direito
ções Monetárias, Bancárias c Creditíciàs, ao nOmeãr aqueles ----~~SQ!Ut9. 9 di_reitg indiviçfual a-o si_gito _ban,çá_d_o_vc;ti _até_ onde
órgãos autorizados a requiSitar infOrmações e-esclareci~eri.fOS começa o direitO-da coletividade çw do. Estado, quando está
sobre operações bancárias, mensiona o Po~er}_~_~_i_c_iáJ1~!_ (_!.!_ --~~jo_go_Qj_nt~r<:;~s-~_p_úg!iç_q_.
- Coirlissões Parlãme-ntares de Inquérito e os Agentes do Fisco.
Negar, portanto, ao Tribunal de Cont;ls.esse poder jurisNão menciona o Tribunal de Contas. Portanto, segundo esSe _ dicio-nal de, por si mesmo, requisitar essas ió_fofinações e escladiploma legal, as Cortes de Contas não podem, por si mesmas, recimentos, equivale a impedir, por via indireta-, o pleno exer·
requisitar informações sobre contas bancárias, muito _embora cício de suas funções constitucionais.
os seus titulares s_cjam responsáveis por dinheiros públicos.
Era o que eu desejava deixar registrado, neste meu pro·
Mas, de acordo com a melhor doutrina de renomados nunciamento.
Muito obrigado!
juristas da estirpe de Seabra Fagundes, Franci~~9 CampoS,
Castro Nunes e Pontes de Miranda, conclui-s_e que o Tribunal
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Oerzi) -A Pre·
de Contas é uma corte de natureza jurisdicional extraordiM sidência convoca sessão eXtraordinária a realizar-se segunnári3., sui generis, posto qu-e situado entre os Poderes Legisla- da-feira às lOh, com a seguinte
tivos e Executivo, sem sujeição a qualquer deles. Por isso,
o Tribunal de Contas está contido na expressão Poder Judiciário, constante no§ 1' do artigo 38 da Lei n' 4.595/64, poden·
ORDEM DO DIA
doMse, pois, afirrilar que a resposta à indagação inicia! po~erá
ser afirmativa.
-lContudo, Sr. Presidente, é à luz da Constituição Federal
PROJETO OE LEI DO SENADO N> 385,
de 1980 que se descobre que o Tribunal de Contas, embora _
PEl991-COMPLEMENTAR
.
não seja um Poder, efetivamente exerce uma parcela de furis-(Incluído em Ordem do Dia nos termos do ,art.
dição nacional. Neste sentido, as simples expressões utilizadas
281 do Regimento Interno)
:·
pelo Constituinte, no art. 71, para descrever as atribuições
dessa Corte, como: "julgar as contas"; "apreciar, para fins
Discussão, em turno suplementar, do Projeto de Lei do
de registro"; "aplicar aos responsáveis ... as sanções previStas-- Senado n~ 385,_de 1991-Complementar, de autoria da Senaem lei"; "o Tribunal decidirá a respeiton; ""as decisões do dora M.arluc_e Pinto, que prorroga a vigência da Lei _Cpmple·
Tribunal de que resulte imputação de débito terãO _e_ficácia mentarn"62/89, até 31 de dezembro de 1992 e dá ilová"redação
de título executivo" - levam à conclusão de que a Corte aos §§ 2o e 39 do art. 29, art. 3° e- ãri.exO único, tendo~
de Contas exerce jurisdição civil extraordinária, ou juri~dição
PARECER sob n' 577, de 1991, da Comissão · · ·
constitucional extraordínária, de modo que a resposta à inda- Diretora, oferecendo a Redação do Vencido.
gação inicial há de ser posítiva!
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Está
Com o processo de redemocratização do País e com a
promulgação da nova Carta Magna, o Brasil foi sacudido, encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 13 horas e 40 minutosF
de norte a sul, por mudanças estruturais profundas, e foi

POcte,
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